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OSOBNÉ INFORMÁCIE

Hlava

Priezvisko

Adresa 1 Adresa 2

PSČ Mesto Krajina

Mobilné číslo:

E-mail Skype

Štátna príslušnosť

Pohlavie* Mužské Ženské

Máte nejaké zdravotné postihnutie, ktoré Vám môže spôsobiť praktické problémy počas testov/pohovorov?
Áno Nie

Ak áno, poskytnite, prosím, podrobné informácie (v záujme toho, aby vám v rámci možností mohli administratívni pracovníci pomôcť):

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Výberová komisia by mala byť informovaná o akejkoľvek zmene adresy.
Uveďte, prosím, Vaše úplne telefónne čísla, napr. (44-20) 74 18 86 00 v prípade ak máte číslo v Londýne v Spojenom kráľovstve.
Uveďte, prosím e-mailovú adresu na uľahčenie kontaktu.
Uveďte, prosím všetky údaje vo formáte dd/mm/yyyy.

* použije sa iba na štatistické a registračné účely 

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE LIEKY (LONDÝN)   
FORMULÁR ŽIADOSTI

Upozornenie: Všetky polia vyznačené červenou musia byť pred kliknutím na tlačidlo „Submit by e-
mail“ (Predložiť e-mailom) vyplnené. Ostatné polia nie sú povinné.                         

Výzva na vyjadrenie záujmu o pozície zmluvných zamestnancov na dočasné zamestnanie 

Výberové konanie, na ktoré sa hlásite

Z ktorej publikácie alebo iného zdroja ste sa dozvedeli o tomto výberovom 
konaní?

Vašu žiadosť zaregistrujeme pod menom, ktoré ste uviedli vyššie. Prosíme vás, aby ste ho používali pri 
každej ďalšej korešpondencii.

Krstné meno:

Akékoľvek iné meno (napr. rodné priezvisko) uvedené na diplome alebo certifikátoch, ktoré sú priložené k 
tejto žiadosti by malo byť uvedené dolu

ne číslo počas dňa:

Ďaľšie meno/mená:

lefónné číslo večer:

Miesto narodenia

Krajina narodeniaDátum narodenia



VZDELÁVANIE A ODBORNÉ ŠKOLENIA

Dátum začiatku Dátum ukončenia

Pridať pol Zrušiť

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Doterajšia pracovná kariéra, pričom začnite súčasným zamestnaním a poskytnvrátane pracovných skúseností počas PHD
Upozornenie: Pracovné obdobia uvedené nižšie sa použijú na výpočet celkovej dĺžky vašej odbornej praxe

Dátum začiatku Dátum ukončenia

Platený alebo nepla

Uveďte, prosím 
dátum uzávierky 
výberového konania 
na súčasné 
pracovné miesto, 

Názov zamestnávateľa:

Adresa

Dôvod odchodu zo zamestnania

Oblasť činnosti

Pridať pol Zrušiť Výpovedná lehota na odchod z vášho súčasného zamestnania (uviesť v mesiacoch)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Priraďte čísla k vašim znalostiam jazykov v tomto poradí, prosím:

Jazyk Poradie omný prejav
Počúvanie Čítanie Schopnosť Ústna vyjadrovacia schopnosť

Zrušiť

Uveďte, prosím podrobné údaje o stredoškolskom, nadstavbovom a vysokoškolskom 
vzdelaní v minimálnej dĺžke trvania 3 roky a viac a o akomkoľvek ďalšom vyššom 
vzdelaní vrátane doktorandského, odborného a akéhokoľvek vo forme kurzov v

Kvalifikácia

V prípade, že chcete získať viac informácií o jazykových úrovniach, prosíme vás, aby ste si 
prečítali Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky [Common European Framework of 

Univerzita/Názov organizácie

Stupeň vzdelania

Hlavná oblasť zvládnutých 
pracovných zručností

Hlavné činnosti a 
úlohy

Stupeň vo vnútroštátnej 
klasifikácii (uveďte titul v 

Táto časť musí byť vyplnená správne a podrobne, aj keď je k e-mailu pripojený životopis

nanie alebo zastávaná pozícia

(P)lný alebo 

Dôležité upozornenie: Prosíme vás, aby ste si prečítali všeobecné podmienky a vzali na 
vedomie, že od prijatých uchádzačov sa vyžaduje, aby pred svojím prvým pracovným povýšením 

Porozumenie
Priraďte

1 pre materinský jazyk alebo hlavný jazyk, 2 pre druhý jazyk, 3 pre tretí jazyk, 4 pre všetky 
ostatné jazyky.

Hovorený prejav



OSOBNÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI

Priraďte
Zrušiť

Znalosť kancelárskych počítačových programov, napr. Word, Excel, MS Access, PowerPoint (upresnite):�� �����������

Boli ste niekedy akýmkoľvek súdom odsúdený za spáchanie nejakého trestného činu alebo ste boli uznaný vinným zo spáchania nejakého trestnéh

Áno Nie

VYHLÁSENIE
1. Čestne vyhlasujem, že všetky poskytnuté informácie sú pravdivé a úplné.�������������������
2. ďalej čestne vyhlasujem, že:���������������������������

(ii) som splnil (a) všetky povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo zákonov o vojenskej službe,�����������������
(iii) spĺňam charakterové požiadavky na výkon príslušných povinností.��������������������

- doklad o štátnej príslušnosti (pas, občiansky preukaz, rodný list atď.),�������������������
- diplom (y) alebo vysvedčenie (a) požadované na zaradenie do výberového konania,�����������������

Meno Dátum 

Podpis (požaduje sa iba v prípade pozvania na pohovor)

Dátum Dátum 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Ak áno, uveďte 
prosím podrobné 

4. Som si vedomý (á) toho, že v deň pohovoru v Agentúre  musím priniesť so sebou podpísanú 
verziu tohto formulára a všetky osvedčenia a vysvedčenia súvisiace s mojím štúdiom a prácou, 
ktoré sú uvedené ďalej

SkúsenostiZručnosti

3. Zaväzujem sa, že na požiadanie predložím podporné dokumenty v spojitosti s bodmi (i), (ii) a 
(iii) a akceptujem skutočnosť, že v prípade, ak tak neurobím, moja žiadosť stratí platnosť.

(i) som štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskeho hospodáskeho 
priestoru a mám plné občianske práva;

Vysvetlite, prosím, 
do akej miery 

spĺňate požadované 
základné 

predpoklady 
uvedené v popise 

pracovného miesta 
na to, aby ste boli 

Pobyty v zahraničí 
v trvaní najmenej 

3 mesiacov 
(uveďte názvy 
navštívených 

krajín dátumy a

Mená, adresy a 
telefónne čísla 

osôb, ktoré možno 
kontaktovať v 

prípade, že nie ste

Potvrdzujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári žiadosti sú podľa 
môjho najlepšieho vedomia presné a súhlasím s tým, aby boli moje údaje 

5. Som si vedomý (á) skutočnosti, že moja žiadosť bude odmietnutá v prípade, že nepredložím 
kópie týchto dokumentov:

- potvrdenia o zamestnaní (zamestnaniach) alebo zmluvu (zmluvy), ktoré jasne uvádzajú dátum 
začiatku a dátum ukončenia pracovného pomeru, a v prípade súčasnej pracovnej pozície doklad o 

Prosíme vás, aby ste potvrdili, že súhlasíte s uvedeným vyhlásením a zapísali svoje meno do 
rámčekov uvedených ďalej


