Wypełnia biuro projektu:
Nr Kandydata
Data wpływu
Godzina wpływu
Podpis przyjmującego
UWAGA:
Formularz należy wypełniać DRUKOWANYMI literami (w przypadku odręcznego wypełniania formularza),
Formularz należy parafować na każdej stronie oraz podpisać. W przypadku, gdy pole nie dotyczy należy
je opatrzyć adnotacją „nie dotyczy” lub „nd”. Wybór należy zaznaczyć poprzez wstawienie „X”.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Biznes potrzebuje zawodowców
RPPK.09.05.00-18-0032/17

Projekt

Nr projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

DANE KANDYDATA
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Płeć

4.

E-mail

5.





Kobieta

Mężczyzna

PESEL
ADRES:

1.

Ulica

2.

Numer domu/lokalu

3.

Miejscowość

4.

Kod pocztowy

5.

Poczta

6.

Gmina

7.

Powiat

8.

Województwo

9.

Telefon kontaktowy

10.

Obszar zamieszkania

ZAMIESZKANIA
(Miejsce zamieszkania w rozumieniu art.
25 Kodeksu Cywilnego – miejsce
przebywania z zamiarem stałego pobytu)



Obszar wiejski

DO KORESPONDENCJI
(wypełnić jeżeli adres jest inny niż
zamieszkania)



Obszar miejski

11.

12.

Wykształcenie



ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)



ISCED 1 – Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły
podstawowej)



ISCED 2 – Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły
gimnazjalnej)



ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły
średniej lub zawodowej), w tym:



Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym



Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym



ISCED 4 – Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest
wykształceniem wyższym



ISCED 5 – 8
wyższym)

- Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie

Wiek kandydata w
………………….……………….. lat/a

latach

NAUKA / PRACA
Ostatnia ukończona szkoła/uczelnia:
Proszę podać rok ukończenia, nazwę oraz kierunek
kształcenia
Jestem osobą kontynuująca naukę
Nazwa i adres szkoły/uczelni:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….



Tak



Nie

Jestem osobą pracującą
Nazwa i adres zakładu pracy:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….



Tak



Nie

Jestem osobą bezrobotną:



Tak



Nie

- zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy



Tak



Nie



Tak



Nie

- nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy

Spełniam preferencyjne kryterium dostępu:
Jestem osobą w wieku powyżej 50 roku życia
Jestem osobą o niskich kwalifikacjach – posiadam
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie



Tak



Nie



Tak



Nie

WYBÓR SZKOLENIA ZAWODOWEGO

proszę zaznaczyć wybór szkolenia (udział możliwy tylko w jednym szkoleniu)



Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy1



Szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy



Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCad2



Szkolenie dla operatorów CNC

INFORMACJA O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH:



Tak



Nie



Tak



Nie

Posiadam kod 95 przy kategorii prawa jazdy C



Tak



Nie

Jestem w trakcie kursu na prawo jazdy kategorii C



Tak



Nie

Posiadam prawo jazdy kategorii B

Posiadam prawo jazdy kategorii C
……………………………………………………………….
/jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” należy podać datę uzyskania
kategorii C- kol.10 z dokumentu prawa jazdy /

ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE




Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Ulotki, plakaty, radio
Strona internetowa Beneficjenta



Inne ___________________________
/proszę wymienić/

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia
wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że:
 Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,
 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez e-Biznes System Sp. z o.o., Ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów do celów związanych z
przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Biznes potrzebuje zawodowców”.
 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a także dobrowolności ich podania.
 Z własnej woli jestem zainteresowany/a zdobyciem/podniesieniem/uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych

……………………………………………………….
/miejscowość, data/

……………………………………………………………………………
/Czytelny podpis Kandydata do Projektu/

Osoby zainteresowane udziałem w kursie/szkoleniu zobowiązane są do wypełnienia informacji o posiadanych kwalifikacjach.
Kandydaci na kurs z zakresu projektowania 2D i 3D w programie AutoCad zobowiązani są do wypełnienia testu z zakresu
znajomości obsługi komputera i złożenia go wraz z formularzem rekrutacyjnym.
1
2

