Web: www.gorehall.co.uk

E-mail: jobs@gorehall.co.uk

Facebook: @GoreHallFarm.Recruitment.Romania

FORMULAR DE APLICAȚIE
Sezon 2020
Nume,Prenume/Names:___________________________________________
/DOBFOTO
:________

Data nașterii/DOB:__________
Adresă/Address:__________________________________________________

____________________________________________________________________________
Numărul de telefon/Phone number: ______________________
Adresa de email/
Email:____________________________________________________________

● Care este data cea mai timpurie când veți fi disponibil pentru a începe munca? _______________
What is the earliest date when you will be available to start work?

●Care este data cea mai târzie când veți fi disponibil pentru a termina munca? _____________
What is the latest date when you will be able to work?

●Ați lucrat vreodată in străinătate?/Have you ever worked abroad?
□ NU
□ DА
Dacă da,specificați țara .....................................
● Ați fost condamnat pentru vreo infracțiune?/ Have you been convicted of any criminal offences?

□ NU

□ DА

● Există vreun motiv pentru care să nu puteți îndeplini îndatoririle cerute de jobul pentru care
aplicați?/Is there any reason that you will be unable to fulfill the duties required by the job you applying for?

□ NU

□ DА.................................................................................

● Vă simțiți capabil,din punct de vedere fizic,să lucrați în agricultură,în toată perioada pentru
care aplicați?/Do you feel physically able to work in agriculture for the period you are applying for?
□ NU
□ DА
●Sunteți capabil să lucrați în echipă?/Are you able to work in a team?
□ NU
□ DА
● Aveți permis de conducere,valabil?/Do you have a valid driving licence?

□ NU

□ DА Dacă da,ce categorie:______ □ Motostivuitor □ Tractor

● Vorbiți limba engleză? (vă rugăm încercuiți) /Do you speak English?

Nu / Slab / Mediu / Bun / Foarte bun / Excelent
Gore Hall Produce Ltd va trata toate informațiile pe care le furnizați în conformitate cu Protecția datelor.
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.Romania

Nu sunt necesare abilități de limba engleză !!!
● Ați accepta să locuiți în spațiile de cazare deținute de Gore Hall Produce Ltd? (nu este obligatoriu)
Would you like to live in accommodation provided from Gore Hall Produce Ltd?(not compulsory)

□ NU

□ DА

●De unde ați aflat despre noi?/Where did you hear about us?

□ Internet/Internet

□ Prieteni /Friend

□ Alte surse/Other...........................

●În ce oraș doriți sa fiți intervievat?/In which city would you like to be interviewed?

□ Medgidia

□ Constanța

Prin semnarea acestui formular,aș dori să confirm că doresc să depun o cerere pentru o poziție
sezonieră la fermă și sunt conștient că cererea,interviul și toate informațiile furnizate sunt
gratuite,nu trebuie să plătesc nimic,pentru a începe munca și de asemenea nu există un mijlocitor.
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.

Datа/Date: ............................

Numele candidatului/Applicant: ...................................
Semnatura

Gore Hall Produce Ltd va trata toate informațiile pe care le furnizați în conformitate cu Protecția datelor.
Gore Hall Produce Ltd will treat all the information you provide in accordance with Data Protection.

