
Șef(ă) serviciul cantina socială

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”

Formular de Aplicare
Data limită: 20 august 2021, ora 16.00

Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din formular.

I. Informaţii personale

Nume

Prenume

Naţionalitatea

Data naşterii

Limbi vorbite

Studii (universitare)

Alte studii relevante

Telefon de contact

Email

Adresa de domiciliu

II. Informaţii despre activitatea profesională
Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos, în cazul unor întrebări nerelevante situaţiei Dvs.,
sunteţi rugat(ă) să treceţi mai departe.

Funcţia/ocupaţia, perioada de angajare, cele mai importante responsabilităţi şi denumirea
organizaţiei unde aţi lucrat (în ordine cronologică)

Ce activităţi profesionale / cursuri, inclusiv neformale, la care aţi participat sunt relevante
pentru postul de șef(ă) serviciu cantina socială

Care au fost cele mai importante motive care v-au determinat/vă determină să plecaţi

Când sunteţi disponibil(ă) de a începe activitatea profesională (ex. din 01 septembrie 2021)

III. Motivaţie:



Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări, volumul să nu depăşească 200 de cuvinte
pentru fiecare răspuns.

Argumentaţi dorinţa Dvs. de a aplica pentru postul de șef(ă) serviciu cantina socială

Care sunt factorii ce v-ar motiva să rămâneţi în organizaţie şi factorii ce v-ar determina să
plecaţi din organizaţie

Ce calităţi personale, competențe tehnice şi abilităţi profesionale dispuneţi şi sunt necesare
pentru acest post

Persoane de referință (se va indica numele a minim două persoane, organizația/instituția și
datele de contact; aceștia pot fi foști/actuali angajatori, mentori sau formatori)

Oferta financiară (se va indica salariul minim solicitat, suma netă în lei moldovenești)

IV. Auto-evaluare:
Vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări, utilizaţi spaţiul la discreţia Dvs.

Interese

Hobby-uri

Dorinţe, interese, cerinţe speciale
proprii pentru acest post

Planuri şi ambiţii proprii relevante
postului

Vă mulţumim!

Vă rugăm să expediați formularul completat până la 20 august 2021, ora 16.00
prin email la următoarea adresă:

ecorazeni@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, incluse în
acest formular, vor fi utilizate exclusiv de către membrii Comisiei pentru recrutarea şi selecţia
resurselor umane din cadrul Asociației Obștești „Eco-Răzeni” pentru realizarea procesului de recrutare
și selecție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu
caracter personal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin expedierea prezentului formular în
format electronic sau pe suport de hîrtie, către Asociația Obștească „Eco-Răzeni”, îmi exprim acordul
ca aceasta să utilizeze datele mele cu caracter personal în scopul menționat mai sus.

mailto:ecorazeni@gmail.com
http://www.ecorazeni.md

