yit.lt

Studento anketa
Asmeninė informacija
Vardas, pavardė
Adresas
El. paštas

_____________________________________________________ Gimimo data ______________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Tel. Nr.____________________________

Išsilavinimas
Mokymo įstaiga
Specialybė

_________________________________________________ Fakultetas ______________________________
_________________________________________________ Kursas _________________________________

Darbo patirtis (jei yra)
Darbovietė (pavadinimas, veiklos sritis) __________________________________________________________________________
Nuo/iki
________________________________________ Pareigos _________________________________________
Darbo pobūdis
__________________________________________________________________________________________

Tikslai ir motyvacija
Ką esate girdėjęs apie YIT? ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Koks darbo pobūdis Jus labiausiai domina?_______________________________________________________________________
Kas Jus motyvuoja siekti užsibrėžtų tikslų? _______________________________________________________________________

Kokie yra Jūsų lūkesčiai (pažymėkite Jums tinkantį variantą):
Vizitas į įmonę (pažintis su statybos įmonės veikla, karjeros galimybėmis ir apsilankymas statybos objektuose)
Atlikti gamybinę praktiką
Darbas vasaros laikotarpiu
Kita _____________________________

Kokiose iš nurodytų pozicijų praktika/darbas labiausiai domina (pažymėkite Jums tinkantį variantą):
Statybos vadovo padėjėjo
Statybos inžinieriaus ekonomisto padėjėjo
Projekto vadovo padėjėjo
Darbų vadovo padėjėjo
Kita _____________________________
Data _______________

www.yit.lt
karjera@yit.lt

Vardas, pavardė, parašas ___________________________

Facebook.com
YIT.Kausta

linkedin.com/
YIT Kausta
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