
Titul:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Vzdělání a další kurzy

Datum nástupu Datum ukončení Název, stručná adresa, obor, udělení titulu

fotografie
35x45 mm

ŽIVOTOPIS henIg
SECURITY SERVIS

Průběh zaměSTnání

Datum nástupu Datum ukončení Název firmy Sídlo firmy Obor působnosti Vaše prac. zařazení

Jazyky      Znalost

1.      začátečník         mírně pokročilý      středně pokročilý      pokročilý

2.      začátečník         mírně pokročilý      středně pokročilý      pokročilý

3.      začátečník         mírně pokročilý      středně pokročilý      pokročilý

Řidičský průkaz                    ne                            ano      typ:

Jiné schopnosti a dovednosti**

Referenční kontakt***                1.

                                                     2.

Dodatečné informace****

další dOVednOSTI

zaměSTnání Ve SPOlečnOSTI henIg – security servis, s.r.o.

Mám zájem pracovat v oboru:           ostraha           administrativa                     technika         obchod

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu dávám souhlas společnosti HENIG – security servis, s.r.o. se sídlem 5. května 797, 470 01 
Česká Lípa, IČ: 148 666 84, k jejich zpracování za účelem možného přijetí do zaměstnání a následnému uložení na dobu pěti let.

V   dne:         podpis:

příslušné pole označte křížkem
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