
                         e-Spero Halina Różańska
                          ul. Zemborska 6, 21-003 Jakubowice Konińskie Kolonia 
REGON 060678190 NIP 712-241-98-38 tel. 81 311 50 03, 607 310 325, e-mail: biuro@e-spero.pl

Dane podstawowe:

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Telefon komórkowy: 
Telefon domowy: 
Adres e-mail:
Faks: 
Tłumaczenie stanowi moje podstawowe źródło zarobkowania:        tak / nie

Języki, w których wykonuje Pan / Pani tłumaczenia 
wymienić wszystkie możliwe kombinacje w takiej kolejności, która będzie odzwierciedlać w jakich przekładach czuje się 
Pan/Pani najlepiej

      z języka       na język       przysięgłe
1.  tak / nie
2.  tak / nie
3.  tak / nie
4.  tak / nie
5.  tak / nie

Specjalizacja tematyczna
zaznaczyć znakiem „X”, ewentualnie uzupełnić o inne dziedziny
elektryka mechanika telekomunikacja, sieci 

komp.
prawo / umowy medycyna / farmacja

Miejsce na opis nietypowych specjalizacji: 

Warunki finansowe i warsztat  pracy
 stawka netto za stronę (1800 uderzeń), maks. szybkość 

tłumaczenia

 na jęz. polski  na jęz. obcy  na jęz. polski  na jęz. obcy
tryb zwykły ......... zł / str. ......... zł / str. ....... str./24h ....... str./24h
tryb ekspresowy ......... zł / str. ......... zł / str. ....... str./24h ....... str./24h

Posiadam i obsługuję następujące programy komputerowe:

Microsoft Word Microsoft Excel
Adobe Acrobat Microsoft PowerPoint



                         e-Spero Halina Różańska
                          ul. Zemborska 6, 21-003 Jakubowice Konińskie Kolonia 
REGON 060678190 NIP 712-241-98-38 tel. 81 311 50 03, 607 310 325, e-mail: biuro@e-spero.pl

Wykształcenie / doświadczenie
Wykształcenie (uczelnia, kierunek, specjalizacja, odbyte kursy i szkolenia, posiadane certyfikaty, itp.)

Sposób nabycia umiejętności językowych (wyjazd, stypendia, itp.)   

Doświadczenie w tłumaczeniu (staż, przynależność do organizacji zrzeszających tłumaczy)

Dane do rozliczeń
Preferowany sposób rozliczenia: umowa o dzieło / rachunek / faktura VAT
NIP:   PESEL:   Urząd Skarbowy:   
Data urodzenia:   

Miejsce urodzenia:   Aktualne miejsce zatrudnienia: 

Imię ojca:   Imię matki:   

Adres zameldowania:   

Inne
proszę podać wszelkie inne informacje, które Pana / Pani zdaniem są istotne dla Pana / Pani życiorysu i mogą wydać się nam 
interesujące w trakcie oceny Pana / Pani kandydatury

Wysłanie tego kwestionariusza do firmy „e-Spero” Halina Różańska równoznaczne jest z
wyrażeniem następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych przez  firmę  „e-Spero” Halina  Różańska  w
celach rekrutacji tłumaczy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. O ochronie danych osobowych.

Data wypełnienia:....................
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