
POSITION(S) YOU ARE APPLYING FOR: / პოზიცია/ები, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი: 

EDUCATION / განათლება 

APPLICANT NAME, FAMILY NAME 
აპლიკანტის სახელი და გვარი:

BIRTH DATE:
დაბადების თარიღი:

CITIZENSHIP:
მოქალაქეობა:

LIVING ADDRESS:
ფაქტიური მისამართი:

E-MAIL:
ელ-ფოსტა:

CELL PHONE:
მობილური ტელეფონის ნომერი: 

HOME PHONE:
სახლის ტელეფონის ნომერი: 

PERSONAL INFORMATION / პირადი ინფორმაცია

APPLICATION FORM
სააპლიკაციო ფორმა

NAME OF THE INSTITUTION
დაწესებულების დასახელება

SPECIALTY
სპეციალობა

GRADE
ხარისხი

STUDY PERIOD
სწავლის პერიოდი

BIRTH PLACE:
დაბადების ადგილი:



COURSES, CERTIFICATES / კურსები, სერტიფიკატები
NAME OF INSTITUTION

დაწესებულების დასახელება
NAME OF THE COURSE
კურსის დასახელება

DATE AND PERIOD
თარიღი და ხანგრძლივობა

CERTIFIED
 სერტიფიცირებული

YES / დიახ NO / არა

YES / დიახ NO / არა

YES / დიახ NO / არა

YES / დიახ NO / არა

YES / დიახ NO / არა

YES / დიახ NO / არა



LANGUAGE SKILLS / უცხო ენები
Give each language skill the numerical equivalent (1 - basic, 2 - moderate, 3 - Proficient, 4 - fluent, 5 – native)
მიანიჭეთ ენის ცოდნის ყოველ უნარს შესაბამისი ქულა (1-საბაზისო დონეზე, 2 - საშუალოდ, 3 - სრულყოფილად , 4 - თავისუფლად, 5 - მშობლიური)

LANGUAGE / ენა WRITING / წერა SPEAKING / საუბარი UNDERSTANDING / გაგება

WHAT COMPUTER PROGRAMS ARE YOU FAMILIAR WITH? INDICATE A LEVEL FOR EACH PROGRAM

რომელი კომპიუტერული პროგრამები იცით? მიუთითეთ ცოდნის შესაბამისი დონე ყოველი პროგრამისათვის

PROGRAM  / პროგრამა WEAK / ცუდად GOOD / კარგად EXCELLENT / ძალიან კარგად



WORK EXPERIENCE / სამუშაო გამოცდილება
Start with the last job
ჩამონათვალი ბოლო სამუშაო ადგილიდან დაიწყეთ

NAME OF THE ORGANIZATION
ორგანიზაციის დასახელება

POSITION OCCUPIED
თანამდებობა

MAIN DUTIES
ძირითადი მოვალეობები

PERIOD (FROM-TILL)
პერიოდი (დან-მდე)

REASON OF TERMINATION
წამოსვლის მიზეზი



PLEASE, BRIEFLY FORMULATE YOUR MOTIVATION OF WORKING IN OUR BANK
გთხოვთ, მოკლედ ჩამოაყალიბოთ ჩვენს ბანკში მუშაობის მოტივაცია

DEFINE TWO REFERENCES / მიუთითეთ ორი რეკომენდატორი

I HEREBY VERIFY THAT THE INFORMATION ABOVE IS TRUE AND CORRECT
ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია სწორია და შეესაბამება სინამდვილეს 

NAME, FAMILY NAME
სახელი და გვარი

COMPANY AND POSITION
კომპანია და თანამდებობა

CONTACT INFORMATION
საკონტაქტო ინფორმაცია

Date:
თარიღი:

NET SALARY DESIRED (GEL)
სასურველი ხელზე ასაღები ხელფასი (ლარი)     
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