לשימוש מדור שכר ומשאבי אנוש
מס' עובד ב________________:sap

קוד תעריף אישי________________:

864-729-20
לחיוב_______________:
מס' תקציב

ר י ש ו ם מד ר יך
 .1פרטים אישיים
שם פרטי ___________________ :שם משפחה ___________________ :מס' ת"ז:
מין

זכר

נקבה

תאריך לידה_____________ :

מצב משפחתי:

רווק

נשוי

גרוש

אלמן

מס' טלפון _ _____________ :מס' טלפון נוסף _______________ :דואר אלקטרוני___________ @ ____________ :

 .2כתובת למשלוח דואר
רחוב_ _______________ :מס' בית____ ____ :עיר _______________ :מיקוד _________ :ת.ד___________ :.

 .3פרטים על השכלה
 סטודנט בטכניון  /מוסד אחר __________________ :לקראת סיום תואר:

ראשון

שני

שלישי

פקולטה ________________________________ :שנה בתואר ____ :תחילת הלימודים___/______ :
כן
אושרה הצעת תזה:
6
5
4
3
2
1
אין
מספר מנות מלגה:
כן לא
מלגאי:
על סטודנט הלומד לקראת תואר שני ושלישי ,אשר מקבל מלגה בהיקף של  4או  5מנות להמציא אישור עבודה מאת המנחה.

לא

 בעל תואר ראשון  /שני  /שלישי בתחום_____________________________________ :
 בעל תעודת הוראה
 נסיון בהוראה _______ שנים.

פרט_________________________________________________________ :

 אחר___________________________________________________________________________ :

 . 5הפרשות קרן פנסיה

 .4פרטי חשבון בנק
בחר מהרשימה
________________ מספר____ :
שם הבנק:
שם הסניף _______________ :מספר____ :
מס' חשבון_______________ :

 .6החזר דמי נסיעות

במידה והנך מועסק במקום עבודה נוסף ,ציין את שם מקום העבודה
(כולל בטכניון) __________ במידה ומקום העבודה מפריש עבורך לקרן פנסיה
אנא ציין את שם הקרן _____________ :ותאריך הצטרפותך לקרן _______

 .7מעוניין שיפנו אלי גם לעבודות כלליות מזדמנות בשכר סטודנט כגון השגחה במבחנים
כן
לא

מתגורר במעונות בקרית הטכניון
כתובת מגורים ___________________________________ :עיר____________ :
מס' קו

מתחנה

לתחנה

תעריף

לעובדי הטכניון ומוסד הטכניון  -הסגל המנהלי והטכני )יש להמציא אישור ההעסקה מאת המעסיק(:
עבודתי ביחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה לא תתבצע בשעות העבודה במקום העבודה הקבוע שלי

סך הכל
לכיוון אחד
0.00

₪

תאריך __________ :חתימה___________ :
אגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל
קרית הטכניון ,חיפה  ,3200003ישראל
טל'Phone: +972-4-8293100 :

Arie and Jacqueline Carasso Youth Wing
Technion City, Haifa 3200003, Israel
פקסfax: +972-4-8238354 :

דוא"לe-mail: info@pa.technion.ac.il :

