ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Пријава за вработување по јавен оглас
на неопределено време
Број на оглас
03/2020
20
Работно место за кое
аплицирате

Датум и број на
прием во архивата
на Општината

Лични податоци
Име и презиме
Матичен број на граѓанинот
Датум и место на раѓање
Адреса и место на живеeње
Електронска адреса
Контакт телефон
Етничка припадност

Образование
Образовна иснтитуција
Насока на завршено образов.
Степен на образование

Работно искуство
Работно искуство
Вкупен работен стаж
Област во која е стекнато работното искуство
Друга пракса или волонтерство

Кратко мотивациско писмо

ДА

НЕ

години

месеци

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Кратка биографија

Изјавазаисполнување
зјавазаисполнување на општитеусловизаработнотоместо
Државјанин на Република Македонија
Полнолетен

ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ

Имаопшта здравствена способност за работното место

ДА

НЕ

Со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија,
дејност или должност.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сертификат за стекната квалификација –пожарникар
пожарникар
(се стекнува во рок од една година од денот на вработувањато)

ДА

НЕ

Возачка дозвола од „Ц“ или „Д“ категорија

ДА

НЕ

Активно го користи македонскиот јазик

Изјава за исполнување на посебните услови за работното место
Стручни квалификации: ниво на квалификациите IV
I според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или
најмалку вишо или средно образование
Работно искуство во струката евидентирано во Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија како работен стаж

Изјава за исполнување на други посебни услови за работното место

Доставени документи и докази за исполување на општите и посебните услови
(оригинал или заверени на нотар)
Уверение за државјанство
ДА
НЕ
Уверение/Диплома зазавршен степен на образование
Докази за работното искуство

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Кратка биографија

ДА

НЕ

Писмо за мотивација

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Возачка дозвола „Ц“ или „Д“ категорија

Се согласувам личните податоци наведени во пријавата да секористат исклучиво за цели на постапката на
вработување во Општина Гевгелија.

Податоци за подносителот на пријавата
Потпис

Датум на поднeсување

