
Jelentkezés
Kérjük küldje vissza az Igazgatónak

Kérjük körültekintően töltse ki ezt az adatlapot. Amennyiben bármilyen oknál fogva 
nehézségek lépnének fel ebben, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Foot Locker Hungary Kft, Váci utca 11/b, 

1052 Budapest, Magyarország (a továbbiakban, a Társaság)

Személyazonosság

Jogosult a jelentkezés országában a munkára? Igen / Nem

Valamennyi jelentkező köteles bizonyítékot felmutatni alkalmazhatóságáról a pályázás országában, majd ennek megfelelően a 
megfelelő dokumentumokat prezentálni, amennyiben szükséges.

Előfordult már valaha is, hogy bűncselekmény vádjával elítélték?  Amennyiben igen, kérjük számoljon be a még nem 
elévültekről.

Van arról tudomása, hogy bármely rokona/partnerjaa Foot Locker-nél dolgozna? 
Amennyiben igen, adja meg pozíciójukat, elhelyezkedésüket, és nevüket.

Név:Munkavégzés helye:Pozíció:

Általános

Személyes Valamennyi, jelen dokumentumban tartalmazott információ szigorúan titkos marad.

Üzlet (cím):

Megpályázott Pozíció megnevezése:

Titulus, előnév:

Vezetéknév:

Keresztnevek:

Dolgozna hétvégén, illetve esténként?

Jelenlegi Cím:

Irányítószám:

Ideiglenes Cím: (amennyiben az nem egyezne meg a Jelenlegi Címmel)

Email Cím:

Dátum:

Honnan értesült a Pozícióról?

Mobiltelefon száma:

Otthoni Telefon száma.:

Munkahelyi Telefon Száma:

                 Igen / Nem



Munka-történet Foot Locker
Dolgozott már korábban a Foot Locker-nél? Amennyiben igen, adja meg pozícióját, elhelyezkedését.

Dátum:   -tól:            -ig: Elhelyezkedés:

Korábbi munkahelyek
Kérjük nevezze meg korábbi munkahelyeit, a felsorolást kezdve a jelenlegi vagy legutóbbi munkáltatójával. 
Az esetlegesen munkanélküliként töltött időt kérjük szintén tüntesse fel.

Írjon le két olyan sikert, melyet jelenlegi pozíciójában ért el:

Munka természete:

Az Ön Munkacíme:

Felügyelők neve

Felmondási periódus:

Szapadnapok kivételének tervezett dátumai:

Mikor tudna munkába állni?

Nevezzen meg jelenlegi pozíciójában három felelősséget:

Dátumok:
-tól:

-ig:

Munkaadó neve:

Telefonszám:

Cím:

Mobilitás
Elképzelhető, hogy más Foot Locker boltokban is van üresedés. Kérjük, sorolja fel azon helyeket/területeket, ahol szívesen dolgozna:

Oktatás

Megszerzett Diplomavagy BizonyítványIskola (Középiskola, Egyetem/Főiskola) Év

Szakmabeli, vagy egyéb képzettségek, beleértve ebbe a szakmába vágó társasági tagságokat, valamint a lakossági és/vagy 
ügyfélszolgálati szempontból releváns, további speciális képzések, tudásanyag, vagy tapasztalat részleteit.

(Diploma/Bizonyítványok/Megszerzett Diploma/Szakmabeli bizonyítványok)



További Információk
Kérjük, írjon le egy olyan időszakot, amely alatt átlag feletti teljesítményt nyújtott.

Írja le az ügyfélszolgálaton észlelt eddigi legnehezebb szituációját, valamint azt, hogyan kezelte.

Kérjük, írjon le egy olyan időszakot, amikor munkáját másokkal kellett összeegyeztetnie. Mit szeretett benne? Mit nem szeretett benne?

Kérjük, nevezze meg azon nyelveket, melyeket tárgyalási szinten beszél:

Írjon le két olyan sikert, melyet jelenlegi pozíciójában ért el:Nevezzen meg jelenlegi pozíciójában három felelősséget:

Munka természete:

Az Ön Munkacíme:

Felügyelők neve

Dátumok:
-tól:

-ig:

Vállalat neve:

Telefonszám:

Cím:

Írjon le két olyan sikert, melyet jelenlegi pozíciójában ért el:Nevezzen meg jelenlegi pozíciójában három felelősséget:

Munka természete:

Az Ön Munkacíme:

Felügyelőkneve

Dátumok:
-tól:

-ig:

Vállalat neve:

Telefonszám:

Cím:



Referenciák

Név: 

Munkaadó/iskola neve:

Pozíció: 

Cím: 

Telefonszám:

Név: 

Munkaadó/iskola neve:

Pozíció: 

Cím: 

Telefonszám:

Helyszín és Dátum: Aláírva:

Nyilatkozat
Az alábbiakban kijelentem, hogy az általam, jelen adatlapon felvonultatott információk teljesek, és megfelelnek a valóságnak. 
Következésképpen tudomásul veszem, hogy amennyiben az itt felvonultatott adatok bármelyike hamis, vagy megtévesztő, munkámból a 
törvény szerint felfüggesztenek, esetleg eltanácsolnak. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Vállalatnak módjában áll bármely, az általam 
jelen adatlapon referenciaként megadott személyekkel kapcsolatba lépni, valamint hozzájárulok ezen referenciák közzétételéhez.

Személyes Adatok - Hozzájárulás
Ezennel beleegyezésem fejezem ki avval kapcsolatban, hogy a munkaadó módjában áll bármely, jelen adatlapon általam 
felvonultatott információt jelentkezésem és a Foot Locker-nél esetlegesen betöltendő jövőbeli pozícióim okán feldolgoznia. 
A személyes adatokat a munkaadó, és annak Foot Locker társvállalatai kizárólag csak a munkaerőfelvételi és kiválasztási 
folyamatoknál használhatják fel, a feldolgozás pedig magában foglalhatja azoknak manuális, vagy automatizált jellegű 
folyamatokban való felhasználását, beleértve, ám nem korlátozva ezt az alábbiakra: gyűjtés, regisztráció, tárolás, változtatás, 
valamint azoknak a kapcsolódó Foot Locker társvállalatok számára történő felfedése. 

Ezennel beleegyezésem fejezem ki avval kapcsolatban is, hogy a munkaadó módjában áll személyes adataimat az Európai Unión 
kívül elhelyezkedő Foot Locker vállalatok számára történő kiközvetítésére is.

Amennyiben a jelentkezési folyamat végeredményeképpen Ön felvételt nyerne a Foot Locker vállalathoz, a Jelentkezési Lapon 
található adatok a személyes adatállományába kerülnek. Hozzájárulok, hogy sikertelen pályázás esetén a munkaadó módjában áll 
az adataimnak a kitöltéstől számított 6 hónapig tartó tárolására.

Jelen Jelentkezési Lap kitöltésével kizárólagosan felhatalmazom a vállalatot a személyes adatok fent említett célok érdekében 
történő feldolgozására (beleértve a korábbi munkáltatómmal való kapcsolatfelvétel érdekében történő adatfeldolgozást is). 
Tudomásul veszem, hogy módomban áll személyes adataimnak az alkalmazható törvénykezéssel összhangban történő 
átvizsgálására, ahhoz való hozzáférésre, és annak javítására.

Kérjük, adja meg két legutóbbi munkaadójának nevét és címét is. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, az iskolai/egyetemi 
referenciák is elegendőek.


