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Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. 

 

 

Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. 

Špidrova 49 I 385 01 Vimperk I Česká republika 

E-mail: personal.vimperk@rohde-schwarz.com 

Tel.: +420 388 452 254  

1. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

Poptávaná pracovní pozice  

Jméno a příjmení   

Datum narození  

Místo narození  

Rodinný stav  

Státní příslušnost  

Adresa  

Telefon  

E-mailová adresa  

Kde jste se o nabídce práce u R&S dozvěděl/a:   

  od známých (pokud je to zaměstnanec R&S, uveďte jméno) …………………………………………… 

  z klasické inzerce (noviny, časopisy, letáky, billboardy) 

  z internetové inzerce (kariérní portál R&S a jiné kariérní portály) 

  od pracovníka Personálního oddělení R&S                            

  z jiného zdroje (uveďte z jakého) …………………………………………………………………….. 

2. VZDĚLÁNÍ 

Uveďte postupně od nejvyššího dosaženého vzdělání všechny absolvované školy mimo ZŠ, uveďte obor vzdělání 

(všeobecné, elektrotechnické atd.) 

Od Do 
Celý název školy a místo Obor 

Druh 

zkoušky Měsíc a rok Měsíc a rok 

       

       

       

       

DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
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3. PŘEDCHOZÍ ZAMĚSTNÁNÍ, PRAXE 

Uveďte postupně od současnosti všechna předchozí zaměstnání, praxe, brigády, 

doby nezaměstnanosti – evidence u ÚP, event. mateřská a rodičovská dovolená. 

Od Do 
Název společnosti 

Pracovní pozice, 

popř. popis činnosti Měsíc a rok Měsíc a rok 

      

      

      

      

      

4. KURZY, ŠKOLENÍ 

Uveďte kurzy nebo školení, které jste absolvoval/a buď u bývalých zaměstnavatelů nebo ze své iniciativy, a které 

můžete doložit platným dokladem (certifikát, osvědčení, registrace, potvrzení účasti atd.) o účasti na školení 

(školení měkkých i tvrdých dovedností, počítačové, jazykové kurzy atd.). 

Od Do 
Název kurzu, školení Školitel Druh dokladu 

Měsíc a rok Měsíc a rok 

       

       

       

5. OSTATNÍ 

Jaké cizí jazyky znáte a na jaké úrovni? 

1-výborně; 2-komunikativně; 3-středně; 4-jednoduchá 

konverzace; 5-pasivně, základy 

 

Na jaké další schopnosti nebo znalosti chcete upozornit?  

V případě přijetí hodláte provozovat jiný vedlejší pracovní 

poměr nebo samostatně výdělečnou činnost? Pokud ano, 

jakou? 

 

Jaká je Vaše představa hrubého výdělku v Kč za měsíc 

(před zdaněním)? 

 

V jakém provozu můžete pracovat? jednosměnný – dvousměnný – třísměnný *) 

Vyplněný dotazník můžete odevzdat na recepci naší společnosti, zaslat poštou či elektronicky. 

Souhlasím s tím, aby společnost Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. uchovala data uvedená 

v tomto dotazníku ve své databázi uchazečů. Dále souhlasím se zařazením mezi kandidáty 

na volné pracovní místo uvedené v mé žádosti. 

 

V......................................... dne ............................  Podpis: .................................................. 


