Програма за работа във Великобритания

Снимка

Регистрационен Формуляр
Имате ли регистрация на www.ibcbulgaria.com?
Да
Не Днешна дата: .…......./......../........... Град:..........................................
Как кандидатствахте по програмата?
На презентация извън офис
На презентация в офис
Онлайн кандидатстване
Предпочитания за тип работа:

Желана начална дата на
програмата:

Agriculture/Селско стопанство
Logistics/Логистика /складове/

Имате ли възможност за спешно
заминаване /в рамките на 2
седмици или по-малко от
началната дата на офертата/?

Automotive/Автомобилна индустрия
Sewing machinist/Шивач/ка

Да

Upholstery/Тапицер
Butcher/Транжор, касапин, обезкостител
Driver/Професионален шофьор
Other / Друго.................................................
Планирате ли да останете дългосрочно във
Великобритания?
Не

Ако отговорът ви е “Не”, какъв е
максималният период, за който можете да
участвате?
2 месеца

3 месеца

4 месеца

5 месеца

6 месеца

Повече от 6 месеца

PIC:

……......../….………./….…........

Food/Meat processing/Обработка и
пакетиране на храни/месо

Да

/Моля, не попълвайте/

2A

3A

Разпределен/а в:

…………………………………………../…………………

Не

Бихте ли приели оферта, в която
се изисква използването на
личен автомобил във
Великобритания?
Да

1A

Application #: …………………………………………..

Не

Имате ли предпочитания за
работодател?
Да
Не
Ако да, посочете името на
работодателя
/ферма/склад/фабрика ит /:

Имате ли приятел/и, също участници в програмата, с
които желаете да бъдете разпределен/а заедно? Моля,
посочете трите им имена:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Съпруг/съпруга/в двойка съм с:

……………………………………………

National Insurance Number /NIN/:

Участвали ли сте в програма във
Великобритания преди?
Да
Не
С кой британски посредник:
.............................................................
Име на предишен работодател:

…………………............................................................
Попълнете само ако сте участвали в Програма за
Сезонни Селскостопански Работници /ПССР/ преди:
Оператор:…………………………………..
През коя година?.....................................

..............................................................
Притежавате ли шофьорска книжка?
Притежавате ли свидетелство за:
Управление на камион с ремарке

Да

Не Моля, посочете притежавани категории: ..........................................................................

Управление на трактор

Управление на мотокар

Управление на минибус

Диплома/квалификация в селското стопанство/градинарството

Управление на пръскачка

Други сертификати, квалификации или умения:.................................................................................................................................................................

I. Информация за кандидата:
Име:

Презиме:

Фамилия:

Пол:

Дата на раждане:

Място на раждане:

…………/…..…../……….
(ден/месец/година)

(Грaд):

Мобилен телефон /личен/:

Телефон за контакт във Великобритания
/ако притежавате такъв/:

Мъж

Жена

ЕГН:

(Държава):

..................................................................
Постоянен адрес:

Име на родител/лице за спешен контакт/:

Ваш личен имейл:

Телефонен номер на родител/лице за
спешен контакт/:

………………………..……@......................
………………………..……@......................
………………………..……@......................

II. Владеене на английски език:
На какво ниво владеете английски език?
Отлично / Мога да се изразявам гладко и непринудено, да изразявам мнението си на различни теми без затруднение/
Много добро /Мога да участвам в разговори на позната тематика или свързани с ежедневието без предварителна подготовка/
Средно /Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам/
Начално /Мога да общувам с елементарни изрази и да разбирам познати думи когато се говори бавно и ясно/
Не владея английски език /Никога съм изучавал/а езика/
Притежавате ли сертификати, удостоверяващи владеенето на английски език?
Моля, уточнете:

Осъждан/а ли сте?
Да

Настоящ работен статус:

Работещ

Учащ /редовно обучение/

Безработен

Друго

Не

III. Академична информация: (моля, НЕ попълвайте информацията, ако не сте студент)
Студент редовно обучение ли сте?

Да

Не

Начало на
обучението

Специалност:

Университет:

Кога следва да
завършите?
(месец/година):

(година): ……………..

………../…………

IV. Предишен трудов опит: (моля, попълнете на български)
Позиция

Фирма

Период на работа /от-до/

1.
2.
3.

V. Предишни посещения в чужбина: (моля, попълнете на български)
1. Участвали ли сте в обменна програма преди?

Да

Не

2. Ако сте участвали, в каква програма……………...………………………….................................... и през коя година?.............……….
3. Посещавали ли сте Великобритания преди? Ако да, кога и с каква цел?
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
4. Пътували ли сте в други държави? Ако да, кои държави сте посещавали?
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

VI. Допълнителна информация: (моля, попълнете на български)
1. Страдате ли от някакви сериозни заболявания?

Да

Не

Ако отговорът е “ДА”, моля уточнете:

2. Имате ли алергии?

Да

Не

Ако отговорът е “ДА”, моля уточнете:

.....................................................................................................
Това заболяване изисква ли приемане на лекарства?

Да

Не

Ако отговорът е “ДА”, моля посочете лекарството:

……………………………………………………………………………
3. Страдате ли от далтонизъм?

Да

Не

.........................................................................................................
Програмата за работа във Великобритания беше ли Ви препоръчана
от някой? Моля, посочете име и фамилия:

Как научихте за програмата за работа във Великобритания?
От приятел;

От плакат;

От брошура;

От интернет;

От друг източник:......................................................................................;
Плащали ли сте такса на някого, за да
посетите презентация по програмата?
ДА

НЕ

Плащали ли сте такса на някого, за да ви
гарантира място в програмата или при
конкретен работодател?
ДА
НЕ

Ако отговорът е ДА, моля посочете имената на
лицето/фирмата и каква е платената сума?
..........................................................................................................

VII. Декларация по закона за защита на личните данни
Безусловно се съгласявам личните ми данни, име, пълно име на лице за спешен контакт, дата и място на раждане, пол, националност, гражданство, данни
от свидетество за правоуправление на МПС, пощенски адрес, имейл адрес, предишна месторабота, дипломи и сертификати за квалификация, снимка,
ЕГН, номер на лична карта/паспорт, свидетелство за съдимост, здравна информация, да се използват за попълване на документи за започване на работа
в Обединено Кралство Великобритания от Ай Би Си Студентски Обмен ООД, ЕИК 130774305, адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60 ап. 1, регистрирано
като оператор на лични данни с номер 112376, представлявано от Антон Тончев.
С подписването на този документ, безусловно се съгласявам личната ми информация предоставена от мен на “Оператора”да бъде: (1) включена в базата
данни на “Оператора”; (2) да бъде обработвана от “Оператора” с цел започване на работа; (3) да бъде използвана от “Оператора” съгласно законовите
разпоредби; (4) да бъде предоставяна на договорните партньори на “Оператора”, моя работодател или бъдещ работодател, с цел подбор и започване на
работа в България или чужбина.
С подписването на този документ декларирам, че съм уведомен/а за моите права по закона за защита на личните данни, а именно: право на информация,
право на достъп до личната ми информация, правото да не предоставя информация, правото на достъп до съдебна процедура, правото на защита на
личните данни и свободното пренасяне на тези данни. Ако желая да се възползвам от тези права, трябва да попълня писмено заявление и да го входирам
в офиса на “Оператора” на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап. 1 или изпратя по пощата с обратна разписка на посочения адрес.
По моя лична писмена молба, входирана в офиса на Ай Би Си Студентски Обмен ООД или изпратена на адреса на “Оператора”: гр. София, бул. Васил
Левски 60, ап.1, “Оператора” се съгласява веднъж годишно без никакви такси да уведоми участника дали е обработил личните му данни, да ги коригира,
блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни съгласно ЗЗЛД.
Декларирам, че съм:
• Информиран/а, че моите лични данни се обработват съгласно разпоредбите на ЗЗЛД;
• Информиран/а, че предоставената от мен информация е необходима за процеса на подбор и наемане на работа, и непредоставянето й, ще доведе до
невъзможност на “Оператора” да обработи формуляра за участие;
• Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде използвана от “Оператора”, неговите договорни партньори и потенциални
работодатели с цел започване на работа в Обединено Кралство Великобритания;
• Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде предоставена на договорни партньори на “Оператора” и в частност Обединено
Кралство Великобритания.
Дата: ........................... Трите имена:...........................................................................................................................

Подпис:...............................

