Başvuru Formu

Lütfen Müdürün dikkatine geri gönderin.

Foot Locker İstanbul Spor Giyim Sanayi ve Ticaret LŞ, Beybi Giz Plaza 30.
Kat Dereboyu Caddesi Meydan Sokak No: 1, 34398, Maslak, Sisli, Istanbul, Türkiye (bundan böyle Şirket olarak adlandırılacaktır).

Bu başvuru formunu lütfen tam olarak doldurun. Bir güçlükle karşılaştığınız takdirde, lütfen bize başvurmaktan çekinmeyin.

Kişisel

Bu belgedeki tüm bilgiler tamamen gizli kalacaktır

Mağaza (Yer):

Tarih:

Başvurulan Pozisyon:

Bu pozisyondan nasıl haberdar oldunuz?

Unvanı:

Cep Telefonu:

Soyadı:

Ev Telefonu:

Adları:

İş Telefonu:

Hafta sonları ve akşamları çalışabilir misiniz?

					

Evet/Hayır

Mevcut Adresi:
Posta kodu:
Daimi Adresi: (mevcut adresten farklıysa)
E-posta Adresi:

Kimlik bilgileri
Tüm adaylar başvuru yaptıkları ülkede çalışabileceklerini kanıtlamak ve talep edildiğinde ilgili belgeleri sunmak zorundadır.
Başvuru yaptığınız ülkede yasal olarak çalışma hakkına sahip misiniz?

Evet/Hayır

Genel
Foot Locker’da çalışan akrabanız/partneriniz var mı? Varsa, pozisyonlarını, yerlerini ve adlarını verin.
Pozisyonu:
Sabıkanız var mı?

Yeri:

Adı:
Evet/Hayır

Foot Locker Çalışma Geçmişi
Daha önce Foot Locker’da çalıştınız mı? Çalıştıysanız, tarihleri, pozisyonnu ve yeri belirtin.
Tarih: Başlangıç

Bitiş:

Yeri:

Hareketlilik
Diğer Foot Locker mağazalarında boş pozisyon olabilir. Lütfen çalışmak isteyebileceğiniz yerlerin/bölgelerin listesini yapın:

Eğitim

(Diploma/Sertifika/Ünvan/Mesleki Sertifika)

Okul (Lise, Üniversite/Yüksek Okul)

Yıl

Alınan Ünvan, Diploma veya Sertifika

Perakende ve/veya müşteri hizmetleriyle ilgili profesyonel derneklere üyelik ve başka uzman eğitim, bilgi veya deneyimleriyle ilgili
ayrıntılar dahil olmak üzere, mesleki veya diğer vasıflar:

Çalışma Geçmişi
Çalışma geçmişinizi lütfen mevcut veya son işvereninizden başlayarak ayrıntılarıyla belirtin. Çalışma geçmişinizde herhangi bir boşluk
varsa, lütfen bunu da not edin.

Şirket Adı:

Tarihler

Telefon Numarası:

Başlangıç:

Adres:

Bitiş:

İşverenin İşinin Niteliği:
Göreviniz:
Amirin Adı:
İhbar süresini belirtin:
Planlanmış tatil varsa tarihleri:
Ne zaman çalışmaya başlayabilirsiniz?
Mevcut görevinizdeki iki başarınızı belirtin:

Mevcut görevinizdeki 3 temel sorumluluğu belirtin:

Şirket Adı:

Tarihler

Telefon Numarası:

Başlangıç:

Adres:

Bitiş:

İşverenin İşinin Niteliği:
Göreviniz:
Amirin Adı:
Bu görevdeki 3 temel sorumluluğu belirtin:

Bu görevdeki iki başarınızı belirtin:

Şirket Adı:

Tarihler

Telefon Numarası:

Başlangıç:

Adres:

Bitiş:

İşverenin İşinin Niteliği:
Göreviniz:
Amirin Adı:
Bu görevdeki 3 temel sorumluluğu belirtin:

Bu görevdeki iki başarınızı belirtin:

Ek Bilgiler
Beklenmeyeni sunarak mükemmel bir müşteri hizmet sunduğunuz bir zamanı analatın.

Karşılaştığınız en zor müşteri hizmeti durumunu ve nasıl başa çıktığınızı anlatın.

İşinizin başkalarıyla koordinasyon halinde çalışmanızı gerektirdiği bir zamanı anlatın. Hoşunuza gidenler nelerdi? Hoşunuza gitmeyenler nelerdi?

Lütfen rahat konuşabildiğiniz dilleri belirtin:

Referanslar
Lütfen son iki işvereninizin adlarını ve adreslerini yazın. İki işvereniniz olmadıysa, Okul/Üniversite’de kabul edilebilir.

Adı:

Adı:

Şirketin/Okulun Adı:

Şirketin/Okulun Adı:

Pozisyonu:

Pozisyonu:

Adres:

Adres:

Telefon Numarası:

Telefon Numarası:

Beyan
Bu formda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Verdiğim bilgillerin herhangi birinin ileride yalan veya yanlış
yönlendirici olduğu ortaya çıktığı takdirde, başvurumun kabul edilmeyeceğini veya sonrasında yasalar izin veriyorsa, Şirket tarafından
işten çıkarılabileceğimi anlıyorum. Ayrıca, Şirketin tatminkar referanslar elde etmek için bu başvuruda referans olarak belirtilen kişilerle
veya eski işverenimle temas kurabileceğini de kabul ediyor ve bu referansların şirkete açıklanmasına onay veriyorum.

Kişise Bilgiler Uyarısı ve Onay
Bu Onay Formuyla toplanan bilgilerin Şirket tarafından istihdam işlemlerini yürütmek ve Foot Locker’da gelecekte muhtemel başka
istihdam fırsatları için bir veritabanı oluşturmak için kullanılmasına onay veriyorum Bu bilgiler Şirket ve/veya Foot Locker bağlı
şirketleri tarafından eleman bulma ve seçme amacıyla kullanılacak ve bu bilgi işleme yöntemleri arasında Foot Locker şirketleri ile
ilgili bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi ve ifşa edilmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu
kişisel verilerle manüel veya otomatik önlemler yapılması da bulunabilir.
Şirketin kişisel verilerimi Avrupa Birliği dışındaki Foot Locker şirketlerine aktarabileceğini kabul ediyorum.
Başvuru sürecinin Foot Locker’da işe girmeyle sonuçlanması durumunda, bu Başvuru Formunun verileri personel dosyasına
aktarılacaktır. Başvurumun kabul edilmemesi durumunda, bu verilerin Şirket tarafından başvuru işlemini tamamlanmasından
itibaren 6 ay boyunca saklanmasına onay veriyorum.
Bu Başvuru Formunu doldurarak, Şirkete bu formadaki kişisel verileri yukarıda belirtilen (verilerin önceki işverenimle irtibat
kurularak işlenmesi dahil olmak üzere) yukarıda açıklanan amaçlar için açık bir şekilde kullanma izni veriyorum.. Yürürlükteki
yasalar uyarınca, kişisel verilerimi inceleme, bu bilgilere erişme ve düzeltme hakkım oduğunu biliyorum.

Yer ve Tarih:

İmza:

