לא יובא לדיון בוועדת מכרזים טופס
מועמדות אשר לא ימולא כראוי
(למעט הפרטים שצוינו ב*).

הנדון :הגשת מועמדות למשרה  /מכרז מס' _________
אני הח"מ,
שם משפחה
מס' טל נייח

שם פרטי
מס' טל נייד

מספר זהות
דוא"ל

מגיש בזאת מועמדות למכרז מס' ____________ שם המכרז____________________________________ :

חובה לצרף אישורים המעידים על השכלה והעסקה במקומות עבודה קודמים:
נא לסמן X
 טופס פרטי מועמד
 קורות חיים
 צילום תעודת זהות
 תעודות המעידות על השכלה והכשרה מקצועית ,על פי הכישורים הנדרשים לפי המצוין בדף המכרז.
 צילום רישיון מקצועי או צילום אישור רישום בפנקס/איגוד המהנדסים
 אישורים המפרטים העסקה ,תפקיד וניסיון במקומות עבודה קודמים

בכבוד רב,
תאריך ____________________________ :חתימה________________________________ :

לשימוש משרדי
 .1המסמכים התקבלו בתאריך _________________________________
 .2אישור וועדת הקבלה
בוועדת קבלה שהתקיימה ביום _______________ :נמצא כי המועמד הנ"ל  מתאים

 אינו מתאים

הערות:
_______________________________________________________________________________
__________________ _____________________________________________________________
שם מלא

תפקיד

תאריך

חתימה

לא יובא לדיון בוועדת מכרזים טופס
מועמדות אשר לא ימולא כראוי
(למעט הפרטים שצוינו ב*).

פרטי מועמד

פרטים אישיים של המועמד
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה קודם*

מצב משפחתי*
 גרוש
 רווק
 אלמן
 נשוי
כתובת

תאריך לידה*
מס' טל נייח

מספר זהות

מס' טל נייד

מספר ילדים*

מין
 זכר
 נקבה
מיקוד

דוא"ל

*אין חובה למלא את הסעיף

השכלה
פרטים
שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מס' שנות לימוד

מקצועית

תיכונית

שנת סיום

שנת סיום

גבוהה

גבוהה

שנת סיום

שנת סיום

המקצוע העיקרי
התואר או התעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי
שם הקורס /השתלמות

תעודת גמר

רישיון מקצועי או רישום בפנקס/איגוד המהנדסים
מספר הרישיון או הרישום
המקצוע  /העיסוק

ידיעת שפות
שפה
עברית
אנגלית
ערבית

שליטה מלאה סמן +
שליטה חלקית סמן -
קריאה כתיבה דיבור

סוג הרישיון או הרישום
(חובה לצרף צילום הרישיון)

לא יובא לדיון בוועדת מכרזים טופס
מועמדות אשר לא ימולא כראוי
(למעט הפרטים שצוינו ב*).

קרובי משפחה בחברה
שם משפחה

ממליצים
שם משפחה

שם פרטי

שם פרטי

יחס קרבה

התפקיד

טלפון

חברה

שירות
 שירות צבאי – מתאריך ______________ עד תאריך ______________ דרגה ______________
 שירות לאומי – מתאריך ______________ עד תאריך ______________
 פטור כדין
 שנת שירות

ניסיון תעסוקתי
שם ומקום העבודה

תקופת העבודה
עד-
מ-

תפקיד

מגזר ציבורי
או פרטי?

סיבת עזיבה

*טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ומיועד לנשים וגברים כאחד.
הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים; ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם נכונים על ידי מהווה עבירה על פי חוק.
שם מלא ___________________________ :תאריך ________________________ :חתימה________________________ :

לא יובא לדיון בוועדת מכרזים טופס
מועמדות אשר לא ימולא כראוי
(למעט הפרטים שצוינו ב*).

השלמה לטופס מועמד

שם משפחה
מס' טל נייח

שם פרטי
מס' טל נייד

תצהיר על רישיון ובעלות על כלי רכב
מספר
סוג כלי הרכב

אני בעל/ת רישיון נהיגה
בר תוקף*

מספר זהות
דוא"ל

כלי הרכב כשיר ומורשה,
ובבעלותי המלאה לאורך כל
השנה*

כלי הרכב רשום על שם בן/בת הזוג ,והם
אינם מקבלים השתתפות באחזקת רכב
כלשהי ממקום עבודתם*

רכב
קטנוע
אופנוע עד 500
סמ"ק
אופנוע מעל
 500סמ"ק
*יש לסמן  במקום המתאים

שונות
אני חבר בקופת חולים___________________________ :
 אודה לקבלת הסדר חנייה
פרטי חשבון בנק:
בנק

סניף

מס' חשבון

הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים; ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם נכונים על ידי מהווה עבירה על פי חוק.
שם מלא ___________________________ :תאריך ________________________ :חתימה________________________ :

