Анкета кандидата на стажування 2018р.
1. Особиста інформація
ПІБ
Попереднє ПІБ
Фото

Дата народження

Місце народження

Національність

Сімейний стан
Неодружений

Одружений

Вдівець

Розлучений

2. Контактна інформація
Поштовий індекс

Адреса прописки

Viber

Skype

Мобільний телефон

WhatsАpр

e-mail

3. Освіта
Навчальний заклад (ПТУ, технікум,коледж, Вуз)
Відділення (факультет)

Спеціальність

Поточний курс

Дата вступу

Дата закінчення

Практичні навички роботи по одержаних професіях

4. Знання іноземних мов
Німецька мова
Не володію

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

Не володію

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

задовільно

добре

відмінно

Англійська мова
Інші мови _________________________________
Не володію

незадовільно

5. Посвідчення водія
Дата видачі

Категорія
Категорія А

Категорія В

Досвід керування, годин
__________________ Авто
___________________ Трактор

Категорія С

6. Додаткова інформація
Зріст (см.), вага (кг.)

Хоббі

Інколи

Категорія Е

Трактор

Досвід роботи з с/г технікою,тип ( косарки, комбайни, навантажувач)

Паління
Не палю

Категорія D

Палю

7. Навички роботи в сільському господарстві
Тваринництво
Рослинництво
Садівництво
Інші навички в с/г ( бджільництво, штучне осіменіння, ремонт с/г техніки і т.д.)
Проблеми із закордонними правоохоронними органами чи посольствами ( в минулому)
Не виникали

Виникали

Причина ___________________________________________________

8. Аграрні стажування в Україні та за кордоном
Країни
Адреса, телефони
Періоди стажувань, дати
Напрямок стажування

9. Бажаний напрямок стажування
Молочна ферма

Свиноферма

Птахоферма*

Коні*

Змішане господарство: рослинництво та ________________________________________ (бажаний вид тварин)
Ягоди

Садівництво

Декоративне садівництво

Виноградарство

Овочівництво

Квіти

Домашнє господарство та город / сад**
Домашнє господарство, город / сад та праця на полі **
Домашнє господарство, город / сад, праця на полі та догляд тварин**
Примітки

* - обмежена кількість місць на такі типи господарств
** - місця тільки для осіб жіночої статі

Термін стажування
2 місяці

3 місяці

Я хочу почати стажування з :
4 місяці

12 місяців

18 місяців

_________________

20____ року

Інші бажані типи господарств або рідкісні напрямки стажування (напр. страуси,лами і т.д., вказати чому вас це цікавить)

Цим підписом я надаю згоду на використання моїх персональних даних виключно для підготовки матеріалів,
необхідних для стажування за кордоном. Ця анкета заповнена мною власноручно та всі вищевказані дані відповідають
дійсності.

«_____» ___________ 20 ___ р.

________________

______________

(місце)

(підпис)

