Přihláška - pracovník
do výběrového řízení na místo:
)1…………………………………………………………………..………………………………….….………………………………………
……………………………………………………….……...……….…………………………………….…….……………………………..
………………………………………………………………….……….………………………….…………………..……………………….
Příjmení: ……………………………….………………………… Jméno: …………….………….…………… Titul:……..………
Datum narození: …………………….………... Místo narození: ……………………………….………………………………
Státní příslušnost: ………………………..….. Číslo občanského průkazu: ……………………………………………...
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………..……………………………………...
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
Kontaktní adresa ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon: ……………………………………..……. mobilní telefon: …………………………………….…………………………
e – mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum: ………………………..…………….……. Podpis: …………………………………………………………………………….
K přihlášce přikládám tyto přílohy:
1. Životopis )2
2. Výpis z Rejstříku trestů – originál, případně ověřená kopie) 3
3. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání )4 …………………………………………………….
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů ) 5
5. Kopie dalších dokladů )6

Vysvětlivky:
)1 Uveďte prosím přesně to, co je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, například:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - na odboru sociálních věcí, na úseku sociálně-právní ochrany dětí, pracovní
poměr na dobu neurčitou
)2 v životopisu se prosím zaměřte zejména na to, jak splňujete požadavky, vyhlášené v oznámení a
údaje o dosavadní praxi
)3 nesmí být starší než 3 měsíce
)4 uveďte prosím druh dokladu, např. diplom, maturitní vysvědčení a pod.
)5 viz vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů
)6 považujete-li za vhodné doložit např. zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo jiná absolvovaná
školení se vztahem k požadovanému odbornému profilu

Souhlas s evidováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím, aby osobní údaje uvedené v mé přihlášce a v přílohách k výběrovému řízení byly Městským úřadem v Trhových Svinech
evidovány za účelem případného možného zaměstnání na tomto úřadu, a to do skončení výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení mi budou poskytnuté přílohy vráceny současně s oznámením výsledku výběrového řízení.
Souhlasím, aby přihláška do výběrového řízení byla uložena v oddělení personálních věcí.
Přihlašuji se na obsazení místa ………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………...…………………………………………………………………………………..………………………
Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne …………………………………………………………..

Jméno, příjmení, titul ……...……………….………………………………………………………………………………………………
bytem ( ulice, číslo ) .…………………...…..………………………………………………………………………………………………
( město, PSČ ) …………………...…………………………………………………………………………………………….……………….
podpis …………………………….…...…………………………………….

V ………………………….………………………..dne ……………………………………….

