عنوان سنـد  :فرم استخدام

صفحه 1

کد سنـد FB -P 02-F 02 :

از 3

شماره بازنگري 0 :

مشخصـات
نام خانوادگي :
محل تولد :
وضعيت تاهل :

نام :
تاريخ تولد :
محل صدور :
شماره بيمه تامين اجتماعي :
تحصيالت همسر :
شغل همسر :
تلفن يكي از بستگان در مواقع ضروري :

شماره سریال :

مذهب :

نام پدر :
شماره شناسنامه :
تعداد فرزند :
كد ملي :

وضعيت نظام وظيفه :
تلفن :
نسبت :

تحصيـالت
نوع مدرك

دانشگاه و یا دبيرستان

رشته تحصيلي

(محل تحصيل)

سال اخذ مدرك

معدل

1
2
3
دوره هاي آمـوزشي
عنوان دوره

نام آموزشگاه یا موسسه

مدت دوره

نتيجه دوره

ميزان تسلط

1
2
3
4
5
سـوابق کـاري
عنوان موسسه و یا شركت

1
2
3
5
ساير سوابق كاري در صورت وجود رزومه ضميمه گردد.

سمت

شروع كار

خاتمه كار

دليل ترك كار

آخرین حقوق دریافتي
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کد سنـد FB -P 02-F 02 :

از 3

شماره بازنگري 0 :

خوب 

عالي 
زبان انگليسي:
توضيحات (زبانهاي ديگر) :

ضعيف 

متوسط 

از چه طريقي با اين شركت آشنا شده ايد ؟

سه نفر معرف :
نام و نام خانوادگي:

ميزان حقوق درخواستي متقاضي :
نرخ نفر ساعتي :
ماهيانه :

شغل و نام محل كار

نسبت

آدرس و تلفن

ريال
ريال

آدرس پستي و كروكي محل سكونت فعلي خود را با ذكر شماره تلفن بطور دقيق و خوانا ذكر فرمائيد .

شرايط استخدامي شركت :
 -1يكماه دوره آزمايشي براي پرسنل با مدرک ديپلم يا پايين تر و سه ماه براي مدارک ليسانس و باالتر و حقوق دوره آزمايشي طبق نظر شركت تعيين
مي گردد.
 -2بيمه تأمين اجتماعي فقط پس از دوره آزمايشي و در صورت استخدام.
 -3ارائه تضمين حسن انجام كار بصورت سفته يا چک با امضاءدو نفر ضامن معتبر الزامي است(مبلغ تضمين توسط امور اداري اعالم مي گردد).
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شماره بازنگري 0 :

اينجانب با امضا اين فرم استخدامي ضمن تأييد صحت كلية مندرجات و توضيحات اعالم مي دارم كه شركت فهاب بتن به صالحديد خود حق انتخاب و تصميم
درخصوص استخدام يا عدم استخدام اينجانب و ميزان حقوق دوره آزمايشي و ساير مسائل قانوني را داشته و پس از دوره آزمايشي در صورت استخدام رسمي
اينجانب كليه موارد نهايي خواهد گرديد ( .درصورت دعوت متقاضي براي كار ارائه رضايتنامه از محل كار قبلي الزامي است) .
امضاء متقاضي :
تاريخ :

قسمت زير توسط شركت تكميل مي گردد :
امتيـازات متـقاضي
شرح

خصوصيات ظاهري ،
جنسيت و معرف

حداكثر امتياز

12

امتياز آدرس

4

امتياز تحصيالت

امتياز زبان

امتياز سوابق

امتياز مصاحبه

امتياز دوره

امتياز حقوق

مرتبط با شغل

خارجي

كاري مفيد

تخصصي

هاي آموزشي

درخواستي

35

15

12

12

3

4

امتياز
تخصيص یافته

نظر مصاحبه كننده :

امضاء مصاحبه كننده:
تاريخ :
نظر مديريت عامل :

ميزان حقوق مورد تأييد جهت شروع كار آزمايشي

ريال
امضاء مديريت عامل :
تاريخ :

متفرقه

جمع

2

111

