სამუშაო განაცხადის ფორმა
JOB APPLICATION FORM
ფოტოსურათი

Recent photo

სახელი, გვარი
Full Name

სქესი
Gender

დაბადების ადგილი
Place of Birth

მამრობითი
Male

მდედრობითი
Female

დაბადების თარიღი
Date of Birth

იურიდიული/ რეგისტრაციის მისამართი
Juridical/ Registration Address
საცხოვრებელი მისამართი
Factual Address
ტელეფონი:
Phone Numbers

სახლის:
Home

მობილური
Mobile

ელ ფოსტის მისამართი
e-mail address
პირადი ნომერი
Personal Number

გაცემის თარიღი
Issued on

გაცემულია
Issued by
გაქვთ თუ არა მანქანა
Do you have a Car

დიახ
Yes

არა
No

გაქვთ თუ არა მართვის მოწმობა
Do you have a drivers Lisence

დიახ
Yes

არა
No

ოჯახის წევრები
Family members

მამა/Father
დედა/Mother
დები/Sisters
ძმები/Brothers
მეუღლე/Spouse
შვილები/Children

სახელი, გვარი

დაბადების თარიღი

საქმიანობა

Full Name

Date of Birth

Occupation

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ყველა ნათესავები/ ნაცნობი, რომელიც მუშაობს ჩვენს ორგანიზაციაში
Please list all your Relatives/ aquaintances who work in our organization
სახელი, გვარი

საქმიანობა

Full Name

Occupation

განათლება
Education
სასწავლებლის დასახელება

ადგილი

თარიღები

სპეციალობა

ხარისხი

Name of school or University

Place

Dates

Specialty

Degree

ტრეინინგები და სხვა სასწავლო კურსები
Trainings and Other courses

თარიღები
Dates

ტრეინინგის ორგანიზატორი
Name of organization that provided training

ენები

ცუდად
Poor

Languages

ვკითხულობ/Read
საშუალოდ
კარგად
Fair
Good

ცუდად
Poor

კომპიუტერული პროგრამები

ვწერ/Wright
ვლაპარაკობ/speak
საშუალოდ კარგად ცუდად საშუალო კარგად
Fair
Good
Poor
Fair
Good

ცოდნის დონე
Level of proffeciency

Computer Programs

სამუშაო გამოცდილება/Work Experience
გთხოვთ ჩამოთვალოთ თქვენს მიერ დაკავებული პოზიციები ბოლო 10 წლის მანძილზე. დაიწყეთ ბოლო პოზიციიდან

Please list the positions you have held in the last 10 years showing the last position first.
წლები
ორგანიზაციის დასახელება

Name of Organization

Dates Employeed
დაწყების წამოსვლის
Start Date
End Date

პოზიცია

position

ანაზღაუ
რება

Salary

წამოსვლის მიზეზი

Reason for Leaving

გთხოვთ მიუთითოთ სფერო რომელშიდაც ისურვებდით მუშაობას
Which department do you apply for
დიასახლისები
Housekeeping

დაცვა
Security

რეზერვაცია
Reservations

საწყობი
stores

სამრეცხაო
Laundry

მისაღები ოფისი
Front Office

ბუღალტერია
Accounting

სპა
SPA

ტექნიკური
Technical

რესტორანი
Restaurant Service

სამზარეულო
Kitchen

კადრები
HR

რეალიზაცია
Sales

სხვა (მიუთითეთ)
Other(specify)

დამხმარე
პერსონალი
Stewarding

თქვენთვის მისაღები ხელფასი (მინიმუმი)
Minimum Salary Expectations

როდის შეგიძლიათ დაიწყოთ
მუშაობა
When can you start working
ხართ თუ არა მწეველი
Are you a Smoker?

დიახ
Yes

არა
No

რეკომენდაციები
Personal Referances
გთხოვთ მიუთითოთ სამი, არამონათესავე პიროვნება, რომლებსაც შეუძლიათ რეკომენდაცია გაგიწიონ
Please list three persons not related to you who can give you a recommendation
სახელი, გვარი
Full Name

ორგანიზაცია/თანამდებობა
Company Name/Occupation

საკონტაქტო ტელეფონი/მისამართი
Contact Phone Number/Address

ვამოწმებ, რომ ჩემ მიერ მითითებული ინფორმაცია სრულყოფილია და სიმართლეს შეესაბამება.
ვაცნობიერებ, რომ ამ ფორმაში მოცემული ნებისმიერი მცდარი მტკიცებულება ან ინფორმაცია
უარყოფითად იმოქმედებს მოსალოდნელ ურთიერთობებზე ან გამოიწვევს შრომითი ხელშეკრულების
დაუყონებლივ და უპირობო შეწყვეტას.
I Hereby affirm that the information I Have declared on this job application form is precise; I am fully aware that any
mis-presentation or omission of the facts shall be cause for damaging further relations with the company or for
termination of my employment contract without any further notice or indemnity.

თარიღი
date

ხელმოწერა
Signature

