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

9653 Répcelak Carl von Linde út 1. Beérkezés dátuma: __________________ 

Terület: ___________________________ 

Interjú időpont: _____________________ 

JELENTKEZÉSI LAP SZAKMAI GYAKORLATRA 

Szakma megnevezése: ____________________________________ 

Évfolyam: ______________________________________________ 

Iskola megnevezése: _____________________________________ 

Szakmai gyakorlat teljesítésének időtartama: (kérem jelölje) 

1. 140 órás egybefüggő (nyári) szakmai gyakorlat, együttműködési megállapodással

2. Szakképző iskolai oktatásban, évközi gyakorlat, szakképzési munkaszerződéssel

3. Technikumi oktatásban, évközi gyakorlat, szakképzési munkaszerződéssel

4. Érettségire épülő oktatásban, évközi gyakorlat, szakképzési munkaszerződéssel

5. Egyetemi szakmai gyakorlat, 6 hét, együttműködési megállapodással

6. Egyetemi szakmai gyakorlat, évközi gyakorlat, hallgatói munkaszerződéssel

Szakmai gyakorlatra jelentkező személyes adatai: 

Név: _____________________________         Születési hely, időpont: _____________________________ 

Lakcím/ tartózkodási hely: ________________________________________________________________ 

Telefonszám/ email elérhetőség: ____________________________________________________________ 

Törvényes képviselő személyes adatai: 

(18 év alatti szakmai gyakorlati jelentkező esetén kitöltése kötelező) 

Név: _____________________________         Születési hely, időpont: _____________________________ 

Lakcím/ tartózkodási hely: ________________________________________________________________ 

Telefonszám/ email elérhetőség: ____________________________________________________________ 

Tanulmányok, tanfolyamok: (kérem jelölje) 

1. érettségivel rendelkezem:  igen nem 



2. megszerzett OKJ szakképesítés: igen  nem

szakképesítés megnevezése: _________________________________________

OKJ száma: _______________________________

Bejárás: 

(csak akkor jelölje aláhúzással, ha nem répcelaki lakos) 

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

Egyéb: 

Miért szeretné a LISS Zrt-nél teljesíteni a szakmai gyakorlatát? 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Dátum: ______________________________  

Szakmai gyakorlatra jelentkező aláírása: ___________________________ 

Törvényes képviselő aláírása: _____________________________ 

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: ______________________________ 


	Beérkezés dátuma: 
	Terület: 
	fill_3: 
	Szakma megnevezése: 
	Évfolyam: 
	Iskola megnevezése: 
	Név: 
	fill_8: 
	Lakcím tartózkodási hely: 
	fill_10: 
	Név_2: 
	fill_12: 
	Lakcím tartózkodási hely_2: 
	fill_14: 
	szakképesítés megnevezése: 
	OKJ száma: 
	Miért szeretné a LISS Kftnél teljesíteni a szakmai gyakorlatát 1: 
	Miért szeretné a LISS Kftnél teljesíteni a szakmai gyakorlatát 2: 
	Dátum: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box7: Off
	Check Box10: Off
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


