Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

Wypełnia Realizator Projektu

Beneficjent (Lider)

Handel Pomorza Sp. z o.o.

„Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza – wsparcie rozwoju

Tytuł projektu

kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu”

Nr projektu

Nr WND-POKL.08.01.01-22-283/10-00

Czas trwania projektu

01.01.2011 – 31.12.2012

Wypełnia Kandydat

DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA

Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

Kobieta 

Mężczyzna 

Wiek w chwili przystąpienia do Projektu:
PESEL

Wykształcenie (zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku x)
gimnazjalne 
ponadgimnazjalne 
podstawowe 
zasadnicze zawodowe 
Ukończona szkoła:
Miejsce pracy:
Stanowisko
pracy:
Rodzaj umowy

średnie zawodowe 

Pomaturalne 

 tak
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

nie
Stopień ………….

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Gmina

Obszar (zaznaczyć właściwe
poprzez postawienie znaku x)
Kod pocztowy

Obszar miejski 

Obszar wiejski 

województwo

powiat

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

E - mail

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: (kandydat na Uczestnika projektu musi spełniać wszystkie

poniższe warunki).
Potwierdzenie:

Pracuję w handlu
Podpis kandydata
Posiadam miejsce zamieszkania na terenie jednej z niżej podanych gmin
województwa pomorskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy,
Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie, Chojnice, Czersk, Konarzyny,
Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Gardeja, Kwidzyn,
Prabuty, Ryjewo, Nowa Wieś Lęborska, Lichnowy, Miłoradz, Ostaszewo,
Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino,
Bobowo, Czarna Woda, Lubichowo, Osieczna, Skórcz, Smętowo Graniczne,
Zblewo, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Gniew,
Morzeszczyn, Subkowy.

Podpis kandydata

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Podpis kandydata
Posiadam wykształcenie co najwyżej średnie.
Podpis kandydata

Rodzaj szkolenia w którym chcę uczestniczyć (zaznaczyć krzyżykiem tylko jedno)

1) Studium nowoczesnej sprzedaży 120 godzin lekcyjnych



2) Samodzielny księgowy 120 godzin lekcyjnych



3) Kadry i płace 120 godzin lekcyjnych



4) Angielski zaawansowany 120 godzin lekcyjnych



5) Angielski podstawowy 120 godzin lekcyjnych



Powód uczestnictwa w projekcie

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni akceptuję jego
zapisy.
2. Zostałem poinformowany, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
3. Zobowiązuję się do udzielania informacji na temat moich losów zawodowych w trakcie trwania
Projektu oraz po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Dane te będą
wykorzystywane do sporządzania sprawozdań, monitoringu i ewaluacji oceny rzeczywistych
procesów zachodzących na rynku pracy oraz oceny efektywności prowadzonego wsparcia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji do Projektu.
5. Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez Lidera
Projektu lub ich następców prawnych w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie
następującym po okresie realizacji Projektu, mojego wizerunku do celów związanych z
monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego Projektu oraz do celów marketingowych
(katalogi,

foldery

i

inne

publikacje)

oraz

na

potrzeby

informacji

i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności w materiałach zdjęciowych,
audiowizualnych i prezentacjach, pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w

trakcie trwania Projektu.
6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych , które odbędą się w trakcie realizacji
Projektu i po jego zakończeniu.
7. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych
zastrzeżeń ani roszczeń.
8. W przypadku zakwalifikowania

do Projektu zobowiązuję się do zawarcia Umowy o

uczestnictwie w Projekcie.
9. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są
zgodne z prawdą.

Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
................................., dnia ..................
Miejscowość

……………..………..…………………….........
Podpis czytelny osoby składającej Formularz

Zgłoszenia

Załączniki do Formularza Zgłoszenia:

•

Potwierdzona za zgodność z oryginałem (własnoręcznym podpisem i aktualną datą) przez
kandydata na uczestnika Projektu kserokopia dowodu osobistego.

•

W przypadku osób niepełnosprawnych potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem
(własnoręcznym podpisem i aktualną datą) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

•

Pisemne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu Kandydata.

