תמונת המועמד

טופס הגשת מועמדות לעבודה בעירייה
פרטי המכרז  :מכרז מס'  ___________ :תיאור תפקיד ___________________ :
 .1פרטים אישיים של המועמד:
אין חובה למלא במקומות המסומנים בכוכבית (*)
מספר זהות (*)

שם פרטי

שם משפחה

ס"ב

כתובת דואר אלקטרוני :

מס' טלפון נוסף :

מס' טלפון נייד :

.2השכלה (חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות):
יסודית

פרטים

השכלה גבוהה

תיכונית

שם ביה"ס/מוסד
שם היישוב של המוסד
מספר שנות לימוד
שנת סיום
המקצוע העיקרי

.3קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז :
שם הקורס/השתלמות

תקופה

מקום

מסגרת הלימודים
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תעודת גמר

תארים נוספים

.4ניסיון תעסוקתי רלוונטי:
שם המעסיק

תיאור תפקיד

עד שנה

משנה

ממליצים

סיבת העזיבה

שם

טלפון

 .5קרובי משפחה המכהנים כחברי מועצה או מועסקים בעיריית לוד:
קרבת משפחה לרבות משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה  :בן-זוג ,בת-זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח,
אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן אח ,בת אח ,בן אחות ,בת אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה.
כן/לא ,פרט:
שם פרטי

שם משפחה

יחס הקרבה

תפקיד/תואר המשרה

מועסק במינהל/אגף/יחידה

הצהרת המועמד:
אני מצהיר בזאת כי לפי מיטב הבנתי וידיעתי ,אינני מסוגל להימצא במצב של ניגוד עניינים במילוי תפקידי ,לאור היותי
קרוב משפחה של עובד עירייה/חבר מועצה/נותן שירותים לעירייה.
כמו כן ,הנני מתחייב כי במסגרת תפקידי הנ"ל אמנע מליטול חלק בכל טיפול או החלטה או נושא הקשור בבן משפחתי
הנ"ל.
חתימה___________ :

.6ידיעת שפות:
נא סמן=1 :שליטה מלאה  =2שליטה חלקית
השפה

עברית

אנגלית

ערבית

רוסית

אמהרית

קריאה
כתיבה
דיבור
אני מציע/ה בזאת את מועמדותי למשרה המצויינת לעיל ומצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים ונכונים.
מצ"ב המסמכים הנדרשים:
נא סמן X
 קורות חיים הכוללים פירוט מלא של השכלה וניסיון תעסוקתי.
 תעודות המעידות על השכלה והכשרה מקצועית ,על פי הכישורים הנדרשים לפי המצוין בדף המכרז.
 רישיון מקצועי או רישום בפנקס/איגוד מקצועי ,על פי הכישורים הנדרשים לפי המצוין בדף המכרז.
ידוע לי שלא תהיה התייחסות לטופס שלא מולא במלואו ולא הוגשו כל המסמכים הנדרשים

תאריך____________ :
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חתימה____________ :

