M- 30247

שאלון להגשת מועמדות לתפקיד
חשב טכני
מועמד/ת נכבד/ה
 .1כל האמור בהנחיות אלו ובשאלון בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
 .2אנו מודים לך על הגשת מועמדותך למשרה.
 .3יש למלא את התשובות לשאלון במלואן בכתב קריא ובשפה העברית.
 .4הערכת המועמדות תעשה בהתבסס על החומר שיימסר על ידך .לפיכך ,הנך מוזמן/ת להציג
את כל החומר שלדעתך נדרש לצורך בחינת המועמדות .אין החברה מתחייבת לפנות לקבלת
מידע נוסף ,ולא תתקבל כל טענה עקב חוסר במידע .למרות האמור לעיל החברה רשאית ,לפי
שיקול דעתה ,לפנות ולבקש כל מידע נוסף ולקבל הבהרות ובכלל זה לפנות לממליצים.
 .5בנוסף לשאלון יש לצרף המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

צילום תעודת זיהוי.
תמונת פספורט של המועמד.
קורות חיים מודפסים.
תעודות על השכלה ,אישור רישום בפנקס המקצועי המתאים ואישורי העסקה.
המלצות בכתב.
הצהרות.
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שאלון למועמד/ת לתפקיד חשב טכני

פרק א' :פרטים אישיים

תמונת פספורט

שם המועמד/ת _____________ :

מספר ת.ז

כתובת מגורים

טלפון נייד

טלפון קבוע דוא"ל

תנאי סף
השכלה
תואר

:

________________________

התחום

:

________________________

מוסד הלימודים :

________________ __________
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דרישות נוספות:
 .1ניסיון וידע בתוכנות מחשב רלוונטיות למקצוע:
.1.1אוטוקאד *-אין  /יש  .פרט הניסיון

______________________________________.

.1.2בנארית * -אין  /יש  .פרט הניסיון

______________________________________.

 .1.3דקל * -אין  /יש  .פרט הניסיון

_________________________________________.

* - SAP .1.4אין  /יש  .פרט הניסיון

_________________________________________.

.2ידע בקריאת והבנת כתבי כמויות :
*אין/יש פרט__________________________________________________________.
___________________________________________________________________.

 .3ניסיון בהכנת חוזים ומכרזים:

 3.1חוזים *אין/יש פרט_____________________________________________________.
 3.2מכרזים *אין/יש פרט ___________________________________________________.
 .4ניסיון מוכח בליווי פרויקטים בעבודות הנדסיות *אין/יש פרט

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .5המלצות :
שם הממליץ_________________ טלפון נייד __________תפקיד_______________.
שם הממליץ_________________ טלפון נייד __________תפקיד_______________.
* יש להקיף בעיגול בהתאמה.
על החתום:

שם מגיש ההצעה_____________ חתימה___________ תאריך_____________
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נספח
הצהרה בדבר היעדר קרבת משפחה

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך והן ביחס למי שקשור אליך :בן משפחה או גוף
שיש לך קשר אליו.
לעניין זה –
"בן משפחה" – בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,צאצא בן זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
א .האם יש לך קשר אישי או עסקי ,לעובד בחברה? כן/לא
ב .האם הנך בן משפחה של עובד אחר בחברה?

כן/לא

ג .האם יש לך קשר משפחתי אחר לעובד בחברה?

כן/לא

אם התשובה לאחת או יותר מן השאלות בסעיף זה היא כן ,נא ציין איזה קשר
____________________________________________________________________

אני החתום מטה ________________ מספר ת.ז_______________ .
מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.

___________________
שם פרטי ומשפחה

___________ ___________
תאריך
חתימה
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