
Dotazník uchazeče o zaměstnání :

Příjmení : …………………………              Jméno : ………………………………….
Titul : ……………………………..              Datum narození : ……………………….
Stav : ……………………..    Děti : …………………      Telefon : …………………..
Bydliště : ………………………………………………………………………………..
Pracovní zařazení : ………………………………………………………………………

Vzdělání (školy, kurzy, školení ) :

Vzdělání – typ, název školy, obor                                  od             do               ukončení

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Praxe :

Praxe – firma, obor, funkce, popis práce                         od           do        ukončení důvod

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Znalosti :

Řidičský průkaz (skupina, praxe) : ………………………………………………………..
Jazyky : …………………………………………………………………………………….
Výpočetní technika : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Ekonomické znalosti : ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Obchodní znalosti : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Jiné odborné znalosti a dovednosti : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Záliby : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Vaše představa o finančním ohodnocení při vysokém pracovním nasazení :
nástup : …………………….. po 3 měsících :………………….. po roce : ………………

Vaše jiné ekonomické aktivity ( živnostenský list, vedlejší pracovní poměr, funkce ve 
statutárních orgánech společnosti apod. ) : …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Pokud takovéto aktivity máte uveďte zda v nich hodláte pokračovat nebo zda hodláte začít:
……………………………………………………………………………………………….

Doplňující otázky :

1. Proč jste odešel nebo chcete odejít z předchozího zaměstnání : ……………………
……………………………………………………………………………………………

2. Proč se zajímáte o práci u naší firmy : ………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………

3. Co očekáváte od nového zaměstnání : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. Z čeho máte obavu v novém zaměstnání : …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

5. Proč nepodnikáte, event. hodláte podnikat ? :………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

6. S jakým úspěchem umíte pracovat s lidmi : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

7. Jak vycházíte se spolupracovníky : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

8. Vyhovuje Vám při práci cestovat : …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………

9. V čem spatřujete tajemství úspěchu úspěšných : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



10. Jaká je Vaše představa o vlastní perspektivě : za rok …………………………………
……………………………………………………za dva roky……………………………
……………………………………………………za pět let………………………………
………………………………………………………………………………………………

11. Jakým způsobem organizujete svůj čas : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

12. Vyhovuje Vám operativnost nebo  koncepčnost : ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………...

13. Spoléháte se na vlastní paměť nebo jaký systém užíváte při sledování vlastních popř.
cizích myšlenek : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

14. Máte smysl pro pořádek : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

15. Vyhovuje Vám samostatná práce nebo raději plníte konkrétní úkoly : ……………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

16. Jste ochoten pracovat více než 8 hod/den a za jakých podmínek : ……………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

17. Dáváte přednost pozvolné práci s nižší odměnou nebo vysokému nasazení za vyšší 
odměnu…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

18. Jakým způsobem nabýváte nové vědomosti : …………………………………………
………………………………………………………………………………………………

19. Dělá Vám problémy učit se novým věcem : …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

20. Jaké jsou Vaše přednosti : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

21. Jaké jsou Vaše nedostatky : …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

22. Myslíte, Že jste schopen zásadním způsobem ovlivňovat svůj život : …………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Odpovězte prosím na všechny otázky
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