ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
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Пријава за вработување по јавен оглас
за заснивање на работен однос на неопределено време – 2019
Број на оглас

01/2019

Реден
број
на
работно место за
кое аплицирате

Датум и брoј на
прием во архива
на Општината

Лични податоци
Име и презиме
Матичен број на граѓаниот /EMБГ
Датум и место на раѓање
Адреса и место на живеење
Електронско адреса
Контакт телефон
Етничка припадност
Образование
Образовна институција
Насока за завршено образование
Степен на образование
Работно искуство
Работно искуство
Вкупен равотен стаж
Област во која е стекнато работното искуство
Друга пракса или волонтерство
Кратко мотивациско писмо

ДА
години

НЕ
месеци

Кратко биографија

Изјава за исполнување на општите услови за работното место
Државјанин на Република Македонија

ДА

НЕ

Активно да го користи македонскиот јазик

ДА

НЕ

Полнолетен

ДА

НЕ

Има опште здраствена способност за работното место

ДА

НЕ

со правосилна судска пресуда да не му ее изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност

ДА

НЕ

Изјава за исполнување на посебните услови за работното место
Завршено образование
ДА

НЕ

Работно искуство

ДА

НЕ

Изјава за исполнување на други посебните услови за работното место број 2
Возачка дозола од Б или Ц или Д категорија
ДА
НЕ

Доставени документи и докази за исполнување на општите и посебните услови
Уверение за државјанство
ДА
НЕ
Доказ дека не му е изречена казна со правосилна судска
пресуда да не му ее изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност
Уверение/ Диполома за завршен степен на образование

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Докази за работно искуство

ДА

НЕ

Кратка биографија

ДА

НЕ

Писмо за мотивација

ДА

НЕ

Се согласувам личните податоци наведени во пријавата да се користат исклучиво за цели
на постапката на вравботување во Општина Маврово и Ростуше
Податоци за подносителот на пријавата

Потпис

Датум на поднесување

