ΕΠΙΤΝΑΦΣΕ
ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ
ΔΟΚΙΜΑΣΗ ΥΗΜΕΙΟΤ (ΚΧΔΙΚΟ ΘΕΗ: ΔΥΗΝ1)

ΠΡΟΟΧΗ: (1) Όλα ηα πεδία με αζηερίζκο (*) ζσμπληρώνονηαι ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΑ. Η μη ζσμπλήρφζή ηοσς ζσνιζηά
λόγο ακύρφζης ηης αίηηζης
(2) Για ηην ακρίβεια ηφν ζηοιτείφν αποκλειζηική εσθύνη θέρει ο/η σπουήθιος/α
(3) Η μη ζσμπλήρφζη ζηοιτείφν θα θεφρηθεί φς έλλειυη ασηών

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ (ζσμπληρώζηε με κεθαλαία)
(*)
Επώνσμο
:
Όνομα

(*)

Όνομα παηρός

:
(*)

:

Επώνσμο και όνομα μηηέρας
Ημερομηνία γέννηζης

(*)

:

(*)

(ημέρα / μήνας / έηος)

:

ηοιτεία Δεληίοσ ηασηόηηηας
Οικογενειακή Καηάζηαζη

(*)

: Αρηζκός:

(*)

Ηκ. Έθδοζες:

:

Αριθμός προζηαηεσόμενων
ηέκνων

:

ηραηιωηικές σποτρεώζεις
(για ηοσς άνδρες σπουήθιοσς)

Εθδ. αρτή:

Με σπότρεος
κε λόκηκε
απαιιαγή

: Εθπιερωκέλες

(*)

Ηκ/λία αποιύζεως
/απαιιαγής

Λόγος λόκηκες
απαιιαγής

ΟΥΙ

Σέκνο Εργαζομένοσ ΕΛΠΕ Α.Ε.

ΝΑΙ

Ολοκαηεπώλσκο
εργαδοκέλοσ γολέα :

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
Διεύθσνζη μόνιμης καηοικίας

(*)

:

(οδός, αριθμός, περιοτή, ΤΚ)

Πηζηοποηεηηθό
εληοπηόηεηας
Πηζηοποηεηηθό
οηθογ. Καηάζηαζες

Πιζηοποίηζη ενηοπιόηηηας
όμοροσ δήμοσ
(ζημειώζηε ανάλογα, με √)

Σηλέθωνα επικοινωνίας
(ζηαθερό, κινηηό)

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Λογαρηαζκός ΔΕΗ,
ΟΣΕ
Αληίγραθο θοροι.
Δήιωζες

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

(*)

:

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη (e-mail)

:

ΠΟΤΔΕ (αναθέραηε έηος απόκηηζης ηίηλφν, εκπαιδεσηικό ίδρσμα, ηίηλοσς πηστίφν / καηεύθσνζη. Η δήλυζη ηίηλυν
ζποςδών AΣΕΙ δεν αποππίπηει ηην ςποτηθιόηηηα, εθόζον απαπαίηηηα δηλώνεηαι ο ηίηλορ β’θμιαρ εκπαίδεςζηρ)

ΕΣΟ ΑΠΟΚΣΗΗ
ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΧΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΧΝ






ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΦΗΝ1
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(*)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (αναθέραηε διάζηημα απαζτόληζης -με αζθαλιζηική κάλσυη ζε κύρια αζθαλιζηικά
ηαμεία-, επφνσμία εργοδόηη, ειδικόηηηα / ανηικείμενο / ηίηλο θέζης)

ΔΙΑΣΗΜΑ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

(*)

ΕΡΓΟΔΟΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ





ΞΕΝΕ ΓΛΧΕ (*)
ΑΓΓΛΙΚΑ :

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Κάηοτος δηπιώκαηος FCE ή αληίζηοητοσ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ
Η/Τ :

Δελ έτω γλώζεης Η/Τ
Έτω εκπεηρηθή γλώζε Η/Τ
Καηέτω πηζηοποηεηηθό γλώζες Η/Τ

ΑΔΕΙΕ (άδειες οδήγηζης ή άλλες επαγγελμαηικές πιζηοποιήζεις) (*)

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Ο / Η ΑΙΣΧΝ / ΟΤΑ
(σπογραθή)

_______________________________
Ηκεροκελία :

/ / 2016

Σο ζσκπιερωκέλο έλησπο αίηεζες ζα πρέπεη λα σποβιεζεί ηο αργόηερο έως θαη ηελ Παραζκεσή
4 Μαρηίοσ 2016 ηατσδροκηθώς κε ζσζηεκέλε επηζηοιή ζηε δηεύζσλζε :
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Υειμάππαρ 8Α
Σ.Κ. 151 25 Μαπούζι
Τπότη Σμήμαηορ Επγαζιακών σέζευν & Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Δςναμικού Ομίλος
(θα ππέπει απαπαιηήηυρ να αναγπάθεηαι ο Κυδικόρ Θέζηρ ΔΥΗΝ1)
Η αίηεζε ζα πρέπεη σποτρεωηηθά λα ζσλοδεύεηαη από κία πρόζθαηε θωηογραθία.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΦΗΝ1
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