شغل مورد تقاضا
نصب و راه اندازی

اداری/مالی

برنامه نویسی

فنی و پشتیبانی

اطلاعات شناسایی
نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :

نام پدر :

محل تولد :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل:

مجرد

متاهل

/

/

وضعیت خدمت سربازی(آقایان) :

اطلاعات تماس
تلفن ثابت :

تلفن همراه :2

تلفن همراه: 1
وب سایت :

ایمیل :
آدرس سکونت :
سوابق و مدارک تحصیلی
مقطع

عنوان محل تحصیل

معدل

رشته تحصیلی

سال ورود

سال اتمام

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
مهارت و توانایی ها (در صورت دارا بودن سایر مهارت ها و گواهینامه ها در جدول زیر اضافه نمایید)
عنوان

Microsoft Office
Photoshop
Microsoft SQL Server
Web Programming
Win Programming
HTML,CSS
J-Query/Javascript
Internet /Web
Search
Android Mobile App
IOS Mobile APP
منشی و اداری
شبکه
فروش و بازار یابی
مالی و حسابداری

میزان مهارت و توانایی

طریقه کسب مهارت

مدت سابقه کار عملی

شــرح

سابقه کار(پنج سابقه کاری خود را به ترتیب از ابتدا تاکنون قید نمایید)

محل کار

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

عنوان شغلی

درآمد ماهیانه(ریال)

علت قطع همکاری

سابقه بیمه تامین اجتماعی (در صورتی که دارای سابقه بیمه می باشید در جدل زیر قید بفرمایید)

شماره بیمه :

مدت :
قرارداد همکاری (مدت زمان تعهد همکاری و حقوق پیشنهادی خود را قید بفرمایید)

نوع قرارداد(پیمانی/رسمی)

مدت تعهد همکاری

حداقل حقوق پیشنهادی(ریال)

تمایل به بیمه تامین اجتماعی

معرف (اقوام غیر درجه اول  ،دوستان و خویشاوندان که شناخت کافی از شما داشته باشند.حتی الامکان کارمند دولتی و یا دارای پروانه کسب )

شغل  /محل کار

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

نسبت

توضیحات اضافه :

اینجانب ......................................................................کلیه موارد موجود در این فرم را در صحت سلامت و صداقت تکمیل نمودم و مسئولیت عدم
صحت موارد فوق به عهده اینجانب می باشد و تکمیل و ارائه این فرم هیچگونه مسئولیتی جهت استخدام و شروع همکاری با اینجانب برای
شرکت ایجاد نخواهد کرد ////.
امضاء
/
تاریخ تکمیل / :
این قسمت توسط شرکت تکمیل می گردد
شرح
مصاحبه
تست عملی
دوره آزمایشی
قرارداد

تاریخ و ساعت

مسئول

توضیحات

