שאלון הפניית מועמדים למחלקת הגיוס
אנו מודים לך על הפניית המועמד/ת.
לפני שנוכל לקדם את ההפניה שלך אנו זקוקים למידע נוסף לשם סקירת תהליך ההפניה.
ההפניה שלך תיבחן לאחר השלמת המענה על השאלות המופיעות מטה.
במידה ועולות שאלות ,ניתן ליצור קשר עם דוד וליאנו  -מנהל האיכות והסיכונים.
תודה על שיתוף הפעולה.

חלק :1
השלם את השדות:
שם פרטי ומשפחה_____________ :
תפקיד בפירמה_______________ :
פרטי המועמד/ת:
שם פרטי ומשפחה________________ :
סוג התפקיד אליו מופנה (התמחות /תפקיד עם ניסיון קודם)____________ :

חלק :2
 .1למיטב ידיעתך ,האם מי מהבאים בקש שהמועמד יופנה/יתמיין ב?Deloitte-
א) עובד או נושא משרה כלשהי אצל לקוח פוטנציאלי או קיים של ?Deloitte
 לא
 כן
ב) פקיד ממשלה  /עובד ציבור?*
 לא
 כן

*כולל לקוחות אשר מועסקים על ידי גופים בבעלות המדינה או ממשלות זרות.
במידה והשבת כן לאחת משתי הקטגוריות הנ"ל ,ציין את הפרטים הבאים:


שם של הצד השלישי המבקש:

__________________________



תפקידו/ה:

__________________________
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שם הארגון בו עובד/ת:



הקשר בין המועמד לבין הצד השלישי________________________ :



הקשר בין הצד השלישי המבקש למשרד  Deloitteישראל או עובד פירמה ברשת הגלובלית:

__________________________

_________ ____________________________________________________


האם הצד השלישי המבקש הינו בעל פוטנציאל לקבלת החלטות ,או כוח משפיע על קבלת החלטות
לטובת  Deloitteישראל או עובד פירמה ברשת הגלובלית ,או שעשוי להביא תועלת/רווח?
_______________ ______________________________________________



האם יש הצעה קיימת עם הלקוח הזה ,או פוטנציאל לעבודה נוספת מלקוח זה בעתיד הקרוב? אם
כן ,תאר_______________________________________ :

שאלות אופציונליות (חלק זה ימולא בהתאם לבקשת נציג מחלקת ניהול סיכונים):
 .1למיטב ידיעתך ,האם לבאים יש קשר ל Deloitte-ישראל או עובד פירמה ברשת הגלובלית?
א) האדם המבקש שהמועמד יתמיין לתפקיד בפירמה:
 לא
 כן
אם כן ,פרט_____________________________________ :
ב) המועמד או כל קרוב משפחה של המועמד.
 לא
 כן
אם כן ,פרט_____________________________________ :

 .2למיטב ידיעתך ,האם עובד או שותף ברשת הגלובלית ,ביקש שהמועמד יופנה או יתמיין לתפקיד
בפירמה?
 לא
 כן
אם כן ,אנא ציין את שמו ______________________________________
שמו ותפקידו של האדם בפירמה ששלח את הבקשה ___________________
.3

למיטב ידיעתך ,האם למועמד יש קרובי משפחה* או יחסים קרובים עם אחד הבאים:
* כולל הורים ,אפוטרופוס ,סבים וסבתות ,אחים ,ילדים ,דודות או דודים.
א) פקיד ממשלתי  /עובד ציבור ,זר או מקומי?**
 לא
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 כן
** כולל לקוחות אשר מועסקים על ידי גופים בבעלות המדינה או ממשלות זרות.

ב) עובד או נושא משרה של לקוח פוטנציאלי או קיים של  Deloitteישראל ,או עובד פירמה ברשת
הגלובלית:
 לא
 כן

במידה והשבת "כן" לאחת מהשאלות מעלה ,ציין את הפרטים הבאים:


שם האדם המבקש  -עובד או נושא משרה כלשהי אצל לקוח פוטנציאלי או קיים של :Deloitte
___________________________________________



תפקידו/ה____________________________________ :



שם הארגון בו עובד/ת____________________________ :



סוג הקשר/החיבור______________________________ :



מי עובד הפירמה שנמצא בקשר ,אם קיים____________________ :



הקשר בין המועמד למשרד  Deloitteישראל או עובד פירמה ברשת הגלובלית ,אם קיים:
______ _____________________________________________________



האם האדם הינו בעל פוטנציאל לקבלת החלטות ,או כוח משפיע על קבלת החלטות לטובת Deloitte



ישראל או עובד פירמה ברשת הגלובלית ,או שעשוי להביא תועלת/רווח?
______ _____________________________________________________



האם יש הצעה קיימת עם הלקוח הזה ,או פוטנציאל לעבודה נוספת מלקוח זה בעתיד הקרוב?
אם כן ,תאר____________________________________________ :
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