
Wyślij 
drogą 
elektron
iczną:

  
Wydrukuj 
formularz

DANE OSOBOWE

Tytuł

Nazwisko

Adres 1 Adres 2

Kod pocztowy Miejscowość Państwo

Telefon komórkowy

E-mail Skype

Obywatelstwo

Płeć* Mężczyzna Kobieta

Czy jest Pan/Pani niepełnosprawny(-a) w stopniu, który mógłby stwarzać praktyczne problemy podczas testów/rozmow
Tak Nie

Jeśli tak, proszę podać szczegółowe dane (aby umożliwić administracji udzielanie Panu/Pani pomocy, o ile będzie to mo

WAŻNE:

Komisję rekrutacyjną należy powiadomić o wszelkich zmianach adresu.
Należy podawać pełne numery telefonów, np. (44-20) 74 18 86 00 dla numeru telefonu w Londynie (Wielka Brytania).
Proszę podać adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu.
Wszystkie daty należy podawać w formacie dd/mm/rrrrr.

* do wykorzystania jedynie w celach statystycznych

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN)      
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji 
zadań tymczasowych 

Imię

Wybrana procedura selekcji:

Inne imiona i nazwiska (np. panieńskie) widniejące na dyplomach lub świadectwach dołączonych do niniejszego 
zgłoszenia należy zamieścić poniżej.

Państwo urodzeniaData urodzenia

Z jakich publikacji lub innego źródła dowiedział(-a) się Pan/Pani o procedurze 
selekcji?

lefon (w ciągu dnia)

zinach wieczornych)

Miejsce urodzenia

ne imiona/nazwiska

Pana/Pani zgłoszenie zostanie zarejestrowane pod imieniem i nazwiskiem podanym powyżej. Podane imię imię i 
nazwisko należy przytaczać we wszelkiej korespondencji.



WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

Data rozpoczęcia Data ukończenia

Dodaj pozAnuluj

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przebieg pracy począwszy od obecnego stanowiska pracy z dokładnym opisem.

Uwaga: Okresy zamieszczone w sekcji poniżej zostaną wykorzystane do obliczenia łącznego doświadczenia zawodoweg

Data rozpoczęcia Data ukończenia

Praca za wynagrodz

zamknięcia 
procedury rekrutacji 
dla obecnego 
stanowiska, jeśli 
data końcowa nie 

Nazwa pracodawcy

Adres

Powód odejścia z pracy

Sektor działalności

Dodaj pozAnuluj Wymagany okres wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy (w miesiącach)

Kwalifikacje

Uniwersytet/nazwa organizacji

Poziom wykształcenia

Główna dziedzina: posiadane 
kwalifikacje zawodowe

Główne zadania i 
obowiązki

Poziom wykształcenia wg. 
krajowej klasyfikacji (proszę 

Poniższą część należy poprawnie i dokładnie wypełnić, niezależnie od dołączonego 
życiorysu w e-mailu.

Praca w pełnym 

Proszę podać w porządku chronologicznym informacje o wykształceniu średnim, 
policealnym/pomaturalnym i wyższym (co najmniej 3-letnim), w tym o studiach 
doktoranckich i o wszelkich kursach specjalistycznych i uzupełniających. Proszę podać

pozycja lub stanowisko pracy



ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Proszę ponumerować języki w następującej kolejności:

Język Kolejność Pisanie
Słuchanie Czytanie Interakcja Prezentacja

Anuluj

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE I KOMPETENCJE

Dodaj
Anuluj

Znajomość biurowych programów komputerowych np. Word, Excel, MS Access, PowerPoint (proszę wymienić):

Czy był Pan/Pami skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu?

Tak Nie

OŚWIADCZENIE
1. Przysięgam na słowo honoru, że podane przeze mnie informacje są kompletne i prawdziwe
2. Ponadto, przysięgam na słowo honoru, że:

(ii) wypełniłem wszystkie obowiązki wynikające z pełnienia służby wojskowej;
(iii) spełniam wszelkie wymagania wynikające z postawionych obowiązków;

- dokument poświadczający obywatelstwo (paszport, dowód osobisty, akt urodzenia itp.); 
- dyplom(y) lub świadectwo(a) wymagane do dopuszczenia do procedury selekcji;

Nazwa Data

Podpis (jedynie w przypadku wezwania na rozmowę kwalifikacyjną)

Data Data

Aby uzyskać więcej informacji o poziomach nauczania języków, należy odwołać się do Europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego.

1 oznacza język ojczysty lub język główny; 2 oznacza drugi język; 3 oznacza trzeci język; 4 oznacza 
jakikolwiek inny język.

4. Przyjmuję również do wiadomości fakt, że w dniu mojej rozmowy kwalifikacyjnej w Agencji, 
zobowiązany będę do przedstawienia podpisanego przeze mnie egzemplarza niniejszego formularza i 
świadectw pracy określonych poniżej, w przeciwnym razie moje zgłoszenie zostanie unieważnione.

Rozmowa�

DoświadczenieUmiejętności

Proszę wyjaśnić, w 
jaki sposób spełnia 
Pan/Pani niezbędne 

warunki 
dopuszczenia do 

procedury selekcji 
określone w opisie 
stanowiska pracy.

Okresy pobytu 
zagranicą 

przekraczające 3 
miesiące (proszę 

wskazać kraj, 
okres i powód

Imiona i nazwiska, 
adresy i numery 
telefonów osób 
kontaktowych 

podczas Pana/Pani 

Niniejszym potwierdzam, że udzielone przez mnie w niniejszym formularzu dane 
są ścisłe i dokładne, zgodnie moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, i wyrażam 

5. Przyjmuję do wiadomości fakt, że moje zgłoszenie zostanie odrzucone, jeśli nie zostaną złożone 
kopie następujących dokumentów:

- zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie lub umowa(y) jasno określące daty rozpoczęcia i 
zakończenia pracy na obecnym stanowisku, poświadczenia daty rozpoczęcia i trwania stosunku 

Proszę potwierdzić, że wyraża Pan/Pani zgodę na powyższe oświadczenie i podpisać się w rubryce 
poniżej.

jeśli TAK, proszę 
podać szczegółowe 

3. Zobowiązuję się przedstawić na żądanie dokumenty uzupełniające na poparcie punktów (i), (ii) i 
(iii) powyżej oraz przyjmuję do wiadomości, że zaniechanie tego obowiązku może przyczynić się do 

(i) jestem obywatelem jednego z państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i korzystam z pełni praw obywatelskich;

Ważna informacja: Przed uzyskaniem pierwszego awansu, wyłonieni kandydaci będą zobowiązani 
udowodnić zdolność do pracy w trzecim języku urzędowym Wspólnoty Europejskiej (patrz warunki 

Rozumienie

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodaj



wy kwalifikacyjnej?

ożliwe):



o.


