Pesquisa de Recursos de Emprego
Esta pesquisa destina-se a auxiliar os líderes de ala e estaca e especialistas de empregos a identificarem como os membros podem ajudar uns aos outros em suas necessidades de emprego.
Informações da Unidade
Ala ou ramo

Data

Estaca ou distrito

Informações Pessoais
Nome
Prefiro ser contatado pelo (marque uma opção):
 Telefone (com código de área): _______________________________________  Endereço de e-mail: _________________________________________________________________
Título do cargo

Responsabilidades

Empregador

Telefone comercial (com código de área)

Localidade ou cidade de trabalho

Tipo de indústria
Idiomas

 Fala
1. ____________________________________________________  Traduz

 Lê
 Fala
 Escreve 2. ____________________________________________________  Traduz

 Lê
 Escreve

Contribuições Pessoais Marque tudo que se aplique. (Os líderes de estaca e ala e especialistas de emprego devem ser discretos ao partilhar essas informações com outras
pessoas.)
Estou disposto a ajudar outras pessoas em suas necessidades de emprego da seguinte maneira:
 Fornecendo referências ou possibilidades de emprego
 Cuidando de crianças
 Ajudando na elaboração de currículos e outros documentos
 Lecionando em oficinas de emprego

 Dando aconselhamento de carreira
 Atuando como mentor de um aluno do Fundo Perpétuo de Educação

 Fornecendo recursos educacionais
 Fazendo entrevistas de treinamento

 Fornecendo transporte

 Ensinando como usar computadores
 Atuando como mentor de carreira

 Outro:__________________________________________________________________

 Tenho acesso a informações de emprego que estou disposto a partilhar
Meu empregador contrata pessoas nas seguintes categorias de emprego:
 Contabilidade/Finanças/Seguro
 Administrativo/Secretaria/Atendimento ao Cliente

 Recursos Humanos/Recrutamento/Jurídico
 Tecnologia da Informação/Telecomunicações

 Agricultura/Cuidados com Animais/Cuidados com Florestas/Pesca
 Artes/Diversão/Jornalismo/Midia

 Instalações/Manutenção/Conserto
 Gerência/Chefia Executiva/Consultoria

 Serviço de Babá/Cuidados Pessoais/Tarefas Domésticas
 Construção/Comércio/Mão-de-Obra em Geral

 Manufatura/Produção/Impressão
 Serviço Público/Governo/Defesa

 Educação/Treinamento/Biblioteca
 Engenharia/Serviços de Arquitetura

 Vendas/Marketing/Varejo/Relações Públicas
 Ciências/Pesquisa

 Serviços Médicos/Medicina/Odontologia/Serviço Social
 Recepção/Restaurante/Manuseio de Alimentos

 Negócio Próprio/Empreendedorismo
 Transportes/Armazéns/Entrega

Meu empregador sempre contrata pessoas para as seguintes posições:

Necessidades Pessoais de Carreira Marque todas que se aplicam.
 Estou em busca de emprego
 Preciso aumentar meus rendimentos
 Quero mudar de ambiente de trabalho
 Não estou satisfeito com meu emprego atual
 Preciso de mais educação ou treinamento
 Gostaria de receber treinamento em técnicas de busca de emprego como elaboração de currículos, entrevista, rede de contatos, etc.
 Quero ajuda para iniciar um negócio próprio
 Quero melhorar o desempenho de minha pequena empresa
 Gostaria de ajuda para explorar minhas habilidades, talentos e opções de carreira
 Devo perder meu emprego devido a fatores econômicos
 Outro:
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