WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY
data i godzina wpływu

podpis osoby przyjmującej

pieczęć Beneficjenta

ANKIETA REKRUTACYJNA
Tytuł projektu
Miejsce organizacji
Okres realizacji

od

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych
Podkarpacie
02.04.2018
do
30.06.2019
WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA
DANE PODSTAWOWE

1. Imię
2. Nazwisko



3. Płeć (zaznaczyć x)
4. PESEL



Kobieta

Mężczyzna

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. Data i miejsce urodzenia
6. Seria i nr dowodu osobistego





7. Wykształcenie (zaznaczyć x)




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 zasadniczej szkoły 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 - Wyższe Magisterskie (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie
wyższym)

DANE KONTAKTOWE

1. Telefon komórkowy
2. Telefon stacjonarny

___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. E-mail

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68

ADRES ZAMIESZKANIA

1. Ulica
2. Numer domu/lokalu
3. Miejscowość
4. Kod pocztowy

___ ___ -- ___ ___ ___

5. Poczta
6. Gmina
7. Powiat
8. Województwo
9. Obszar zamieszkania





Obszar wiejski

Obszar miejski

STATUS NA RYNKU PRACY
w momencie przystąpienia do projektu - warunek konieczny w ubieganiu się o udział w projekcie (zaznaczyć odpowiednie - x)

Jestem osobą dorosłą powyżej 18 roku życia (mam skończone 18 lat):

Tak

Nie
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy:

Tak

Tak, w tym osobą długotrwale bezrobotną1

Nie
Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy:

Tak

Tak, w tym osobą długotrwale bezrobotną

Nie
Jestem osobą bierną zawodowo2:

Ucząca się

Nieuczestniczącą w kształceniu/szkoleniu

Emerytem, rencistą
Jestem osobą pracującą:

Tak

Nie
Wykonywany zawód :…………………………………………………………………………………….
Zatrudniona/y w :…………………………………………………………………………………………..

osoba długotrwale bezrobotna- osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca
na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas
status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej
w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym,
należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako
osobę bezrobotną.
1
2

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68

Wykształcenie:
Średnie: ………………………………………………………………………………………………………..
Wyższe: ………………………………………………………………………………………………………..
Doświadczenie zawodowe w księgowości:
Stanowisko: …………………………………………………………………………………………………..
Staż pracy: …………………………………………………………………………………………………...
Okres zatrudnienia: ………………………………………………………………………………………..
STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY
w momencie przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednie - x)

Jestem osobą powyżej 50 roku życia (mam skończone 50 lat)



Tak

 Nie

Jestem osobą niepełnosprawną



Tak

 Nie

INFORMACJE O KURSIE
wybrany kurs (zaznaczyć odpowiednie x, tylko 1 kurs)





Kurs zawodowy- Prowadzenie księgowości- Księgowy (kod zawodu 331 301)
Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Specjalista do spraw rachunkowości
(kod zawodu 241 103)
Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Główny księgowy (kod zawodu 121 101)
Źródło informacji o projekcie

 Wojewódzki
Rzeszowie

 GC Nowiny
 Inne gazety

Urząd

Pracy

w






Ulotki, plakaty informacyjne
Strona internetowa Beneficjenta
Radio
Inne: ________________________________

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na
do uczestnictwa w nim.
Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjno – doradczym mającym określić moje predyspozycje do udziału w Projekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą .

(miejscowość, data)

(CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Uczestnika/-czkę Projektu)

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68

