
Wojnarowice, ul. Lotnicza 12,  55-050 Sobótka 1,  
tel. (71) 39-09-099, fax. (71) 39-09-100,  e-mail: praca@korff.pl

Oczekiwane stanowisko
Ausgeschriebene Stalle

Dane personalne / Personalangaben

1. Imię i nazwisko / Vor- und Nachname

2. Miejsce zamieszkania  / Adresse

3. Dane kontaktowe

4. Data urodzenia / Geburtsdatum

Wykształcenie / Ausbildung, Schulungen, andere Qualifikationen

5. Szkoły zawodowe, średnie 6. Okres od-do
    Berufschulen, Oberschulen Dauer von-bis

Przebieg  dotychczasowego zatrudnienia  / Verlauf der beruflichen Laufbahn

7. Okres od-do 8. Nazwa pracowdawcy
      i profil działania

9. Zajmowane 
    stanowisko

       

Dauer von-bis Name des Arbeitsgebers und 
das Tätigkeitsprofil  der Firma

 Position

       

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

Inne umiejętności i informacje / Zusäzliche Kenntnisse und Anmerkungen

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

       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

…………………. ……………………………………………
Data Datum Podpis Unterschrift
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Typewritten Text
* Pola podświetlone na fioletowo są wymagane do wypełnienia
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