فرم پرسشنامه استخدام بازاریاب

 -1اطالعات شخصي:
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

كد ملي:

تاریخ و محل صدور شناسنامه:

محل تولد:

دین (مذهب) :

متاهل 

وضعيت تاهل :مجرد 

سالمت وضعيت روحي و جسماني بلي

/ /

13

مليت:
خير

درصورت خيرتوضيح دهيد:

 -2سوابق تحصيلي و آموزشي :
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

(به ترتيب آخرین مدرك)

معدل كل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام مؤسسه

شهر  -كشور

آموزشي

 -3تجربيات شغلي:
نام سازمان یا شركت

سمت  /شغل

(به ترتيب از آخرین سابقه)

مدت سابقه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آخرین حقوق و
مزایا/ریال

علت ترك خدمت

 .4توانمندی های متفرقه :

 -5آشنایي به زبانهای خارجي  ،كامپيوتر و سایردوره ها:
نام زبان  /وضعيت

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

نام زبان  /وضعيت

انگليسي

خواندن

خواندن

نوشتن

نوشتن

مكالمه

مكالمه

سایر زبان ها :

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

آشنایي با

Windows 

Word 

Access

Excel

Power Point 

Internet 

Type 

Adobe 

كامپيوتر:
 سایر:

 -6فعاليت های علمي:
 ارائه سمينار





تدوین كتاب یا مقاله علمي

سایر فعاليت های علمي

 – 7عالقمندی ها :
 -8نحوه همكاری:
تمایل به همكاری بصورت :
 بازاریاب ثابت ( حضور ثابت در محل شركت )

 بازاریاب آزاد ( حضور در شركت فقط در مواقع لزوم )

در صورت تمایل به كار پاره وقت ساعات و روزهای همكاری را دقيقاً اعالم فرمایيد:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - 9ميزان تسلط خود را جهت برخي از وظایف و مسئوليت های مورد انتظار شركت تعيين نمایيد:
-1داشتن فن بيان قوی و روابط عمومي باال و توانایي مذاكره :

 عالي

 خوب

 متوسط

 ضعيف

-2توانایي پرزنت كردن و پاسخگویي به مشتری از طریق تلفن :

 عالي

 خوب

 متوسط

 ضعيف

-3توانایي برقراری ارتباط در ادارات و سازمان ها :

 عالي
 عالي

 -4ميزان آشنایي شما با اصطالحات تجاری و بازرگاني :
 -5ميزان سابقه كار شما در زمينه بازاریابي و فروش :

 خوب
 خوب
 مبتدی ،كمتر از یک سال

 هيچ

 ضعيف

 متوسط

 ضعيف

 متوسط
 بين یک تا  3سال

 بيش از  3سال

 -10توانایي خود را در امر فروش چگونه مي بينيد ؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -11چگونگي آشنایي شما با شركت:
-12دونفر از كساني كه شما را به خوبي مي شناسند و هيچگونه نسبت فاميلي با شما ندارند را ذكرفرمایيد:.
ردیف

نام و نام خانوادگي

نسبت

شغل

نشاني و محل كار

 -13در صورت انتقال یا مأموریت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات دیگر هستيد؟
 -14اكنون مشغول به كار هستيد؟

بلي

در صورت لزوم آیا مي توانيد تضمين بدهيد ؟ بلي



خير



خير

 بلي



تلفن

خير

 -15حقوق مورد نظر برای شروع:





بدون حقوق ثابت با  7درصد از فروش
حقوق ثابت  200هزار تومان با  5درصد از فروش
حقوق ثابت  400هزار تومان با  3درصد از فروش

 -16آدرس محل سكونت:
منزل شخصي



منزل اجاره ای



سایر



توضيح:

آدرس و محل سكونت --------------------------------------------------------------------------------------------------- :
تلفن تماس :

ثابت ----------------------- :موبایل------------------------------ :

آدرس ایميل----------------------------- :
بدینوسيله صحت كليه اطاالعات مندرج در این فرم را تأیيد و گواهي مي نمایم.
نام و نام خانوادگي :

امضاء و تاریخ:

توجه :تكميل نمودن این فرم هيچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ایجاد نمي نماید.
قسمت زیر توسط شركت تكميل مي گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نتيجه ارزیابي مصاحبه:

مصاحبه كننده :

امضاء

