
АНКЕТА-РЭЗЮМЭ
прэтэндэнта на залічэнне ў рэзерв кадраў  МЗС

Пры адказах на пытанні просьба не ставіць прочыркі, а адказваць у пісьмовай форме
Запаўненне і накіраванне ў МЗС анкеты-рэзюмэ не прадугледжвае абавязковасць атрымання адказу

АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ
Прозвішча
Прозвішча (да змянення,
прычыны змянення)
Імя
Імя па бацьку
Дата і месца нараджэння
Грамадзянства (калі змянялася,
указаць папярэдняе)

Дамашні тэлефон Мабільны тэлефон
Рабочы тэлефон Мабільны тэлефон
E-mail

Адрас прапіскі/рэгістрацыі

Адрас фактычнага пражывання

Серыя і нумар пашпарта Асабісты нумар

Калі і кім выдадзены пашпарт

АДУКАЦЫЯ

Удзел у студэнцкіх абменах
   На асобным лісце ўказаць наступнае: краіна; арганізацыя, якая запрашае; перыяд стажыроўкі; мэта; тэматыка

Замежныя мовы

ВНУ,
курсы вывучэння

мовы

Узровень
(колькасць гадзін,

семестраў)
Ацэнка № дыплома

(сертыфіката)

Адукацыя
Форма навучання □ дзённая (□ бюджэт/□ платная) □ завочная
Навучальная ўстанова
Факультэт
Кваліфікацыя па дыпломе
Спецыяльнасць
Перыяд навучання з: па:
Сярэдні бал

Адукацыя
Форма навучання □ дзённая (□ бюджэт/□ платная) □ завочная
Навучальная ўстанова
Факультэт
Кваліфікацыя па дыпломе
Спецыяльнасць
Перыяд навучання з: па:
Сярэдні бал



ДАДАТКОВАЯ АДУКАЦЫЯ, КУРСЫ, ТРЭНІНГІ
Дата Назва навучальнай установы Назва курса

ПРАФЕСІЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Як можна болей поўна апішыце Вашы службовыя абавязкі і дасягненні на апошнім месцы працы

Поўная назва арганізацыі: Сфера дзейнасці: Пасада:

Перыяд працы: Колькасць супрацоўнікаў: Заработная плата:

Службовыя абавязкі:

Прычына звальнення:

Папярэднія месцы працы:

Перыяд працы Назва арганізацыі Пасада Службовыя
абавязкі Прычына звальнення

Ці былі Вы за
мяжой, дзе, калі,
з якой мэтай

Матывы
паступлення на
працу ў МЗС

Пажаданні да новага месца працы

Пасада

Памер заработнай платы (бел.руб.)

Як хутка пасля атрымання прапановы
Вы зможаце прыступіць да працы?



Размяркуйце ніжэй пералічаныя каштоўнасці ў парадку значнасці ад 1 да 10
(10 – максімальнае, 1 – мінімальнае значэнне)

Кар’ера Стабільнасць, надзейнасць
Грошы, ільготы Самастойнасць, адказнасць
Блізасць да дому Дружалюбны калектыў
Набыццё новага вопыту і ведаў Высокая інтэнсіўнасць працы
Прэстыж працы Складанасць пастаўленых задачы

Бліжэйшыя сваякі (бацькі, родныя браты і сёстры, муж/жонка, дзеці, былыя муж/жонка):

Ступень сваяцтва Прозвішча, Імя,
Імя па бацьку

Дата і месца
нараджэння,

грамадзянства
Месца працы/

пасада
Адрас прапіскі/

рэгістрацыі

Персанальныя звесткі

□ халасты/ не замужам,                            □ разведзены/ разведзена
Сямейнае становішча

□ жанаты/ замужам,                                  □ удавец/ удава

Жыллёвыя ўмовы
□ жыву з бацькамі

□ арэндую кватэру
(дом) □ жыву ў інтэрнаце □ уласная кватэра

(дом)

Ці зможаце Вы ўбываць
у камандзіроўкі,
дзелавыя паездкі?

□ так □ часам □ не

Ці маеце Вы дадатковы
заробак? □ так □ не

Ці курыце Вы? □ так □ не

Вашы адносіны да
спіртнога □ ужываю ўмерана □ ужываю рэдка □ не ўжываю

Ці атрымоўваеце Вы
пенсію? □ працоўную □ па інваліднасці □ іншую □ не атрымоўваю



РЭКАМЕНДАЦЫІ

Асобы, якія могуць даць Вам рэкамендацыі:
Прозвішча, імя,
імя па бацьку Месца працы Пасада Тэлефон

ВЕДЫ, УМЕННІ, НАВЫКІ

Вадзіцельскія правы катэгорыі □ A □ B □ C □ D □ E

□ ёсць □ няма МаркаАсабісты аўтамабіль (у тым ліку
па даверанасці): Год выпуску: Стаж ваджэння, гады:

УЗРОВЕНЬ ВАЛОДАННЯ ПК

Word □ Lotus Notes □ Photoshop □
Excel □ Outlook □ PowerPoint □

Іншыя  __________________________________________________________________________________________

АДНОСІНЫ ДА ВОІНСКАЙ СЛУЖБЫ

Ваенны білет
(серыя і нумар, кім
выдадзены, калі)

Перыяд службы, рэгіён,
род войск

Не служыў, прычына
(нумар медыцынскага
артыкула) вызвалення
ад воінскай службы

Прычыны і перыяд
адтэрміноўкі

ДАДАТКОВАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Ці прыцягваліся Вы да
крымінальнай
адказнасці?

Ці маюць Вашы сваякі
судзімасці? ( калі так, то
якім судом, па якім
артыкуле і якой тэрмін
пакарання)

Ці прыцягваліся Вы да
адміністратыўнай
адказнасці? (калі так, то
па якім артыкуле КоАП
РБ)

Ці былі ў Вас
дысцыплінарныя
спагнанні на апошнім
месце працы?

Ці з’яўляецеся Вы
індывідуальным
прадпрымальнікам,
заснавальнікам
юрыдычнай асобы?

Ці маеце Вы маёмасную
або фінансавую
запазычанасць перад
трэцімі асобамі?

Ці састаіце Вы на ўліку ў
псіхіатра, неўрапатолага,
нарколага, другога
вузкага спецыяліста?

З якой крыніцы Вы
даведаліся аб працы ў
МЗС?



САМААДЗНАКА
(укажыце ўзровень ад 1 да 3; 1 – найбольшае значэнне, 3 – найменшае значэнне)

Вашы дзелавыя і асабістыя якасці 1 2 3
Здольнасць працаваць у камандзе □ □ □
Упэўненасць у сабе □ □ □
Гібкасць мыслення □ □ □
Камунікабельнасць, таварыскасць □ □ □
Навучальнасць □ □ □
Арганізатарскія здольнасці □ □ □
Здольнасць працаваць самастойна, прымаючы
адказнасць на сябе □ □ □

Імкненне да прафесійнага росту □ □ □
Эмацыянальная ўстойлівасць □ □ □
Уважлівасць, пунктуальнасць, адказнасць □ □ □
Здольнасць асвойваць вялікія аб’ёмы
інфармацыі □ □ □

Апішыце Вашы інтарэсы і захапленні

Ці ёсць у Вас супрацьпаказанні па здароўі, якія могуць
стаць перашкодай для працы ў краінах з гарачым і
вільготным кліматам?

□ так □ няма

Ці гатовы Вы, у выпадку паступлення на працу ў МЗС,
працаваць у краінах з асоба складанымі ваенна-
палітычнымі або (і) цяжкімі кліматычнымі ўмовамі, а
таксама з высокім узроўнем злачыннасці

□ так □ няма

            Я пацвярджаю правільнасць дадзенай інфармацыі і нясу адказнасць за ўмыснае скажэнне або
ўтойванне гэтай інфармацыі.
            Я не супраць праверкі ўказаных звестак.

             _______________                                                                  ____________________________
                   (Подпіс) (Дата)


