Formularz aplikacyjny na stanowisko sprzedawcy
Wypelnił formularz aplikacyjny (drukowanymi literami) i
prześlij go bezpośrednio do sklepu, w którym chcesz
pracować (dokładny adres sklepu znajdziesz na naszej
stronie www.tkmaxx.pl/sklepy), lub oddaj wypełniony
formularz bezpośrendnio w wybranym sklepie.

tutaj możesz przykleić
swoje zdjęcie

W którym z sklepów chciałbys/chciałabys pracować?
___________________________________________________

1. Dane Personalne:
data urodzenia:______________________________________________________________________________________
nazwisko: ______________________________________

imię:____________________________________________

adres korespondencyjny: _____________________________________________________________________________________
numer telefonu: _________________________________

adres e-mail: ____________________________________

2. Jeżeli chcesz, możesz określić swoją dyspozycyjność:
Na jakim etacie chciałbyś/ chciałabyś pracować? (zaznacz wybrany)
O40h/ tydzień

O 30 h/ tydzień

O 20h/ tydzień

O 12 h/ tydzień

Proszę wypisać dni w tygodniu, w które nie możesz pracować ___________________________________________
Czy masz pozwolenie na pracę w Polsce: O Tak O Nie

3. Jeżeli chcesz, możesz zaznacz pory dnia, w które możesz pracować:
Proszę zaznacz pory dnia, w które możesz pracować?
O rano (6-12)

O wieczór (17-22)

O popołudnie (12-17)

O obojętnie

Jeżeli chcesz, podaj od kiedy możesz rozpocząć z nami współpracę? ________________________________
Jeżeli chcesz, możesz nam podać swoje oczekiwania finansowe za godzinę pracy: __________________ zł

4. Tutaj możesz podać dodatkowe informacje*:

Tu możesz podać informacje dotyczące twoich dodatkowych umiejętności:___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5. Dotychczasowe doświadczenie
Proszę opisz w skrócie swoje dotyczasowe doświadczenie.
(Oczywiście możesz również dołączyć swój życiorys).

dokładny okres zatrudnienia

stanowisko/główne obowiązki

Pracodawca/miasto w którym
była podjęta Praca

6. Dotychczasowa edukacja:
okres edukacji

szkoła

kierunek

stopień

status

7. Jeżeli chcesz, możesz zaznaczyć skąd dowiedziałeś/-łaś się o naszym
ogłoszeniu? (zaznacz właściwe)*
O Strona Internetowa TK Maxx
O Witryna sklepu TK Maxx
O Portal z ogłoszeniami pracy
(jaki?)_____________________________________________________________________________
O Ogłoszenie w gazecie (jakiej?)

O Znajomi/ rodzina pracujący w Tk Maxx

O Urząd Pracy

O Inne _________________________________________________________________________________________________________

8. Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zawartych w punktach 2 i 3 Formularza Rekrutacyjnego,
załączonym CV (1), oraz wizerunku z załączonej do Formularza rekrutacyjnego fotografii (2), do realizacji procesu rekrutacji.
Oświadczam, że uważnie przeczytałam/-em oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz politykę prywatności na naszej
stronie www.tkmaxx.pl/praca.
To oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać przeze mnie w każdej chwili drogą mailową
(recruitment_poland@tjxeurope.com) odwołane.
(1) i (2) - niepotrzebne skreślić

tak

nie

*Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przekazanie następujących moich danych osobowych zawartych w punktach 4 i 7
Formularza Rekrutacyjnego ,TJX Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa dla celów
przeprowadzenia przez spółkę statystycznej analizy tych danych. Oświadczam, że uważnie przeczytałam/-em oświadczenie o
ochronie danych osobowych oraz politykę prywatności na naszej stronie www.tkmaxx.pl/praca.
To oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać przeze mnie w każdej chwili drogą mailową
(recruitment_poland@tjxeurope.com) odwołane.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobistych znajdziesz na naszej stronie www.tkmaxx.pl/praca.
tak

nie

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności na naszej stronie www.tkmaxx.pl/praca.
Podpis: ________________________________________________ Data: ___________
Dziękujemy za aplikację. Wkrótce rozpoczniemy proces rekrutacji. Z uwagi na ilość otrzymywanych aplikacji, prosimy o cierpliwość.
Jeżeli jednak w ciągu
ciągu kolejnych
kolejnych czterech
czterech tygodni
tygodni nie
nieotrzymasz
otrzymaszżadnej
żadnejinformacji
informacjiod
odnas,
nas,potraktuj
potraktujto
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proszęjako
jakoodmowę.
odmowę.

