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SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Megszólítás

Vezetéknév

1. cím 2. cím

Irányítószám Város Ország

Mobil

E-mail: Skype

Állampolgárság

Nem Férfi Nő

Van-e olyan fogyatékossága, amely gyakorlati problémákat okazhat Önnek a teszt megírásakor/illetve a személyes meghallgatás alkalmával?
Igen Nem

Amennyiben igen, úgy kérjük, hogy adjon meg részleteket erre vonatkozólag (annak érdekében, hogy a titkárság segítséget tudjon nyújtani Önnek, am

FIGYELEM!

A felvételi bizottságot minden címváltozásról tájékoztatni kell.
Kérjük, hogy telefonszámát teljes egészében adja meg p.l. (44-20) 74 18 86 00 londoni, angliai telefonszám esetében.
Kérjük, adja meg e-mail címét a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.
Kérjük, hogy minden dátumot nap/hó/év formátumban adjon meg.

* -al jelölt részek kizárólag statisztikai és irattári célokat szolgálnak.
OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

Kérjük, adja meg  középiskolai,  felsőokatatási  és 3 éves vagy ennél hosszabb egyetemi 
képzésének adatait,  és bármely magasabb képzés, beleértve a Ph.D, szakosító vagy 
továbbképző tanfolyamok adatait időrendi sorrendben. Kérjük, adja meg a

Jelentkezését a fent megadott névvel regisztráltuk. Kérjük, hogy minden levelezés alkalmával ezt használja.

Bármely más nevet (p.l. leánykori név) amely diplomán vagy más a jelentkezéshez csatolt bizonyítványon 
szerepel az alábbikaban meg kell adni

Születési helySzületési dátum

Milyen kiadványból vagy egyéb forrásból értesült a kiválasztási eljárásról? 

özbeni telefonszám:

Esti elérhetőség

Születési hely

Egyéb név/nevek

Keresztnév

Felvételi eljárásra jelentkezett 

EURÓPAI GYÓGYSZERÉRTÉKELŐ 
ÜGYNÖKSÉG(LONDON)                      

PÁLYÁZATI LAP

Felhívás ideiglenes megbízásokra vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtására, szerződéses tisztviselők 
számára 



Kezdés időpontja Befejezés időpontja

HozzáadásTörlés

MUNKATAPASZTALATOK

Szakmai karriereje a jelenlegi állásával kezdve fordított időrendi sorrendben, szabeleértve a PHD képzés alatt szerzett tapasztalatot
Figyelem:  Az alábbi pontba bevitt időszakokat teljes munkatapasztalatának számítására használjuk fel

Kezdetés időpontja Befejezés időpontja

Fizetett vagy fizetés 

j j g
felvételi eljárás 
befejező időpontjáta 
a jelenlegi 
munkakörre 
vonatkozóan, 

Munkáltató neve

Cím

Munkahely elhagyásának indoka

Tevékenységi ágazat

HozzáadásTörlés A jelenlegi állás elhagyásához szükséges felmondási idő (hónapokban megadava)

NYELVTUDÁS

Kérjük, a következő sorrendben számozza a nyelveket:

Nyelv Sorrend Írás
Hallás utánOlvasás KommunikáNyelvi kifejezőkészség

Törlés

KÉPESSÉGEK ÉS KÉSZSÉGEK

Hozzáadás
Törlés

Irodai számítógpes programok ismerete p.l. Word, Excel, MS Access, PowerPoint (jelölje meg):

1-es az anyanyelvhez vagy a fő nyelvhez, 2-es a második nyelvhez, 3-as a harmadik nyelvhez, 4-es 
bármely más nyelvhez.

Beszéd

Szakmai tapasztalatKépességek

Foglalkozás vagy beosztás

Figyelem! Kérjük, tekintse meg az általános feltételeket és vegye figyelembe, hogy a sikeres jelöltek 
első előléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha igazolják egy harmadik európai közösségi 

Értés
Hozzáadás

Képesítés

Kérjük, tekintse meg a Közös Európai Referenciakeretet (Common European Framework of Reference 
(CEF))  ha a nyelvtudás szintjéről szeretne további tájékoztatást kapni.

Egyetem/Intézmény neve

Képesítési szint

Fő tárgy által lefedett 
szakterületek

Főbb 
tevékenységek és 

Nemzeti besorolási szint 
(hivatalos neve az eredeti 

Ezt a részt teljességében és részletesen kell kitölteni, akkor is ha önéletrajzot csatol az e-
mailhez

Teljes vagy részidő



Elítélték vagy bűnösnek találták-e bármely büntetendő cselekmény elkövetése miatt bármely bíróság előtt?

Igen Nem

NYILATKOZAT
1. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és teljesek
2. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

(ii) A katonai szolgálatal kapcsolatos minden rám vonatkozó  törvényi kötelezettséget teljesítettem;
(iii) Fizikailag alkalmas vagyok a feladat ellátására.

- állampolgárság igazolása (útlevél, személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, stb.),
- a felvételi eljárásaban való részvételhez szükséges diploma(ák) vagy bizonyítvány(ok) r,

Név Dátum:

Aláírás (csak a személyes megbeszélésre történő meghívás esetén lehetséges)

Dátum: Dátum:

Amennyiben igen, 
kérjük, részletezze

3. Vállalom, hogy az i), ii) iii) pontokra vonatkozóan, kérelemre, támogató dokumentumokat nyújtok 
be és elfogadom, hogy amennyiben ezt elmulasztom megtenni, jelentkezésem érvénytelen lesz

(i) Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamának teljes jogú 
állampolgára vagyok ;

Megerősítem, hogy a jelntkezési lapon szereplő információk, legjobb tudomásom 
szerint, helyesek és beleegyezek abba, hogy adataimat elektronikus úton tárolják

5.Tisztában vagyok vele, hogy amennnyiben a következő dokumentumok másolatait nem nyújtom 
be, jelentkezésemet visszautasítják:

- munkaviszony folyamatosságát igazoló bizonyítvány, a legutolsó fizetési bizonylat, a 
munkaszerződés(ek) igazolása, amelyek világosan megjelölik a kezdés és a befejezés dátumát, a 

Kérjük, erősítse meg, hogy egyetért a fenti nyilatkozattal és írja be nevét az alábbi négyzetbe

4. Tisztában vagyokvele, hogy Ügynökség-nál történő interjú alaklmával magammal kell vinnem ezen 
űrlap aláírt másolatát, a tanulmányaimmal és munkatapasztalottam kapcsolatos bizonyítványokkal 
együtt, ellenkező esetben jelentkezésemet kizárják a pályázatból.

Kérjük, ismertesse, 
hogy miként tesz 

eleget a  kiválasztási 
eljárás alapvető 

követelményeinek  a 
munkaköri leírásban 

leírtak szerint .
Legalább 3 

hónapos külföldi 
tartózkodás 

(kérjük, jelölje 
meg az országot, 

az időpontokat és a

Name, address and 
telephone number 

of persons who can 
be contacted 

should you not be

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK



mennyiben ez módjában áll):


