
HR osztály tölti ki: LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Zrt. 

9653 Répcelak 947/18 hrsz. Beérkezés dátuma: __________________ 

Terület: ___________________________ 

Interjú időpont: _____________________ 

JELENTKEZÉSI LAP 

Megpályázott munkakör: ____________________________________ 

Vállalható munkarend (kérem jelölje): 1 műszak /2 műszak /3 műszak 

Személyes adatok: 

Név: _____________________________         Születési hely, időpont: _____________________________ 

Lakcím/ tartózkodási hely: ________________________________________________________________ 

Telefonszám/ email elérhetőség: ____________________________________________________________ 

Korábbi munkahelyek: 

Munkahely neve Munkakör 
Mitől-

meddig? 
Feladataim voltak 

Tanulmányok, tanfolyamok: 

Iskola megnevezése Végzettség 

Bizonyítvány 

megszerzésének 

időpontja 



Bejárás: 

(csak akkor jelölje, ha nem répcelaki lakos) 

1. tömegközlekedés 2. céges buszjárat (Celldömölk, Sárvár) 3. saját gépkocsi

Egyéb: 

Miért szeretne a LISS Zrt-nél dolgozni? 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Dátum: ________________________________ Jelentkező aláírása: _____________________________ 

LISS dolgozói ajánlás: igen  nem 

Ajánló neve: ___________________________________________________________________ 

Rövid indoklás: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag munkaerőforrás kiválasztáshoz 

használják. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a LISS Zrt. által meghirdetett állásra benyújtott 

pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és 

kezeléséhez a felvételi eljárásban résztvevők számára. 

Az adatkezelés célja és feltételei: a felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a 

pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről 

való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása. 

Az adatok megismerhetősége: a pályázók adatait kizárólag a felvételi eljárás időszakában és kizárólag a 

felvételi eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg. 

Az adatkezelők személye: a felvételi eljárásban a témafelelős személyügyi ügyintéző és vezető, továbbá a 

pályázati felhívásban megjelölt munkakör betöltése vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorló vezető, 

illetve felettes vezető és további más szakterületi vezető vesz részt. 

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kizárólag a pályázat benyújtásától a pályázat eredményéről való 

kiértesítés időpontjáig történik. 

Aláírás: ______________________________ 
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