Web: www.gorehall.co.uk

E-mail: jobs@gorehall.co.uk

Facebook: @GoreHallFarm.Recruitment.Bulgaria

ЗАЯВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Сезон 2020
Имена/Names:_________________________________________________
СНИМКА

Дата на раждане/DOB:____________________
Адрес/
Address:_______________________________________________________

______________________________________________________
Телефон за връзка/Phone number: ______________________
Email адрес/Email:____________________________________________________________
● Коя е НАЙ-РАННАТА дата от която можете да започнете работа? ______________
What is the earliest date when you will be available to start work?

●Коя е НАЙ- КЪСНАТА датата до която можете да работите? _______________
What is the latest date when you will be able to work?

●Работили ли сте в чужбина?/Have you ever worked abroad?
□ НЕ
□ ДА,
Моля посочете страна(ите).....................................
● Осъждан ли сте?/ Have you been convicted of any criminal offences?

□ НЕ

□ ДА

● Има ли причина(и) които биха Ви попречили да изпълнявате работата за която
кандидатствате?/Is there any reason that you will be unable to fulfill the duties required by the job you are applying for?

□ НЕ

□ ДА.................................................................................

● Смятате ли се за физически годен за упражняването на земеделска физическа
работа за периода за който кандидатствате?/Do you feel physically able to work in agriculture for the
period you are applying for?

□ НЕ

□ ДА

● Склонен ли сте да работите в екип?/Are you able to work in a team?

□ НЕ

□ ДА

● Имате ли валидна шофьорска книжка?/Do you have a valid driving licence?

□ НЕ

□ ДА

Ако ДА какви категории:______ □ Мотокар

□ Трактор

Всяка информация предоставена при вашето кандидатстване пред Gore Hall Produce Ltd ще бъде съхранена по смисъла на Закона за защита
на личните данни.
Gore Hall Produce Ltd will treat all the information you provide in accordance with Data Protection.

Web: www.gorehall.co.uk

E-mail: jobs@gorehall.co.uk

Facebook: @GoreHallFarm.Recruitment.Bulgaria

● Говорите ли Английски език? (моля заградете) /Do you speak English?

НЕ / Слабо / Средно / Добро / Много добро / Отлично
Владеенето на английски език не е задължително!!!

● Бихте ли желали да бъдете настанени и живеете в каравани собственост на
фермата? (не е задължително)/ Would you like to live in

□ НЕ

compulsory)

accommodation provided from Gore Hall Produce Ltd?(not

□ ДА

●Откъде научихте за нас?/Where did you hear about us?

□ Интернет/Internet

□ Приятел/Friend

□ Друг/Other...........................

●Предпочитан от Вас град за явяване на интервю?/In which city would you like to be interviewed?

□ Плевен

□ Пловдив

С подписването на тази заявка заявявам интереса си за работа в Gore Hall Produce Ltd и
съм наясно, че кандидатстването ми, интервюто и информацията която ми се предостави е
БЕЗПЛАТНА и

НЕ СЕ ЗАПЛАЩА за работната ми позиция и се осъществява БЕЗ

ПОСРЕДНИК.
By signing this application form I would like to confirm that I wish to apply for a seasonal position at Gore Hall Produce
Ltd and I am aware that my application, interview and all the information provided is FREE of charge , I DO NOT have to
pay anything to start work and there is no middleman.

Дата/Date: ............................

Кандидат/Applicant: ...................................
подпис

Всяка информация предоставена при вашето кандидатстване пред Gore Hall Produce Ltd ще бъде съхранена по смисъла на Закона за защита
на личните данни.
Gore Hall Produce Ltd will treat all the information you provide in accordance with Data Protection.

