
Информацията в Анкетната карта е КОНФИДЕНЦИАЛНА! Анкетната карта се попълва лично! 

 

 

 

                                    AНКЕТНА КАРТА  
 

 

 

 

1.……………………………….……………………………………………………………...............................  
                                                                    /трите имена / 

2. Дата и година на раждане: ..……………………………..............,възраст....................................... 

3. Адрес,……………………………….……………………………………………........................................ 

 телефон за връзка................................................................................................................................. 

4.   Образование: 

Висше 
Година на завършване:………………………………..............Степен………………………………..........  
Учебно заведение……………………………………………. Специалност:............................................  

Средно 
Година на завършване: ………………………………………………………………….............................. 
Профил: …………………………………………………………………....................................................... 
 
5.   Допълнителна квалификация /курсове 
…………………………………………………………………………………...………………………................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Длъжност,  за която кандидатствате: 
……………..……………………………………………………………………….……….................................  

 
7. Работите ли в момента?        ДА                               НЕ 
 
8. В какъв срок можете да започнете работа:   : веднага;      до 3 дни;       до 1 мес.;       по договаряне   
 
9. Трудов опит: (моля, започнете от последната си работа) 

Период:  

Фирма; седалище /адрес/  

Дейност на фирмата:  

Заемана длъжност:  

Причина за напускане:  

Период:  

Фирма; седалище /адрес/  

Дейност на фирмата:  

Заемана длъжност:  

Причина за напускане:  

Период:  

Фирма; седалище /адрес/  

Дейност на фирмата:  

Заемана длъжност:  

Причина за напускане:  

 
 
 

 

снимка 



Информацията в Анкетната карта е КОНФИДЕНЦИАЛНА! Анкетната карта се попълва лично! 

 
 
 
10. Езици, ниво на владеене:  /Вярната информация се отбелязва с “Х”./   
Английски         Немски             Френски            Руски                    Друг-........... 
 отлично            отлично             отлично              отлично                отлично                        
 мн.добро          мн.добро           мн.добро            мн.добро              мн.добро 
 добро                добро                добро                  добро                    добро   
 средно              средно              средно                  средно                  средно 

     
 
11. Компютърна грамотност, ниво на владеене:   
   MS office          CorelDraw        Photoshop       In Design         Illustrator          Други:............ 
 отлично            отлично           отлично            отлично             отлично             отлично          
 мн.добро          мн.добро         мн.добро          мн.добро           мн.добро           мн.добро 
 добро                добро              добро                добро                добро                добро 

 средно              средно            средно                средно              средно               средно 
 

 
    12.Какъв вид работа би била най-подходяща за Вас? 
       самостоятелна;       екипна;       динамична;      предизвикателна;      свързана с пътуване;   
       ненатоварена психически;       ненатоварена физически;     умерено натоварена. 
 
    13.Посочете в какви тренинги, обучения, семинари и др. сте участвали. 
 
 
 
 
    14.Кои Ваши качества биха допринесли за успешното Ви професионално развитие? 

   
 
 

 
 15.Моля, напишете 3 качества, с които би Ви описал бившият Ви работодател. 
 

 
 

    

     16. Осъждан ли сте?       ДА НЕ            

     17. Шофьорска книжка:  ДА НЕ           Личен автомобил:  ДА НЕ            
 
     18. Очаквано стартово трудово възнаграждение: …..…………………..............…....................... 
 
     19. Научихте за фирмата от:.............................................................................................................. 
 
      20. Лице за връзка /при необходимост/: 

............................................................................................................родн.връзка......................................     
адрес....................................................................................................тел:................................................. 
 
Декларирам пред работодателя, че написаната информация  отговаря на истината! 
 
Давам съгласието си работодателят, като администратор на лични данни, да съхранява 
предоставените от мен данни по повод участието ми в процеса на подбор за позицията, 
по която кандидатствам. Уведомен/а/ съм, че ще ги ползва само във връзка със 
служебната ми дейност и ще ги съхранява съгласно Закона за защита на личните данни и 

изискванията по Общия регламент на ЕС за защита на личните данни. /Лични данни по 

смисъла на ЗЗЛД е всяка информация за физическото лице, която разкрива неговата 

физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или 

обществена идентичност./ 
 
 
 
Дата:…………………….                                                                           Подпис:…………….......... 


