ANKIETA REKRUTACYJNA
do projektu „Aktywni na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia
realizowanym w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię
Nazwisko
Wiek
Dane
kandydata

PESEL

Wykształcenie







Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe




Miejski
Wiejski

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Obszar
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Powiat
Województwo
Telefon kontaktowy
Adres (e-mail)
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Status osoby na
rynku pracy
w chwili
przystąpienia do
projektu



Tak



Nie





Do 1 roku
1-2 lata
Powyżej 2 lat



Tak



Nie



Tak



Nie

Osoba bezrobotna

Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP

Posiadanie orzeczenia
o niepełnosprawności
Informacje
dodatkowe
Osoba powracająca na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka

Opis doświadczenia
zawodowego, ukończone szkoły,
preferowane stanowiska pracy

Skąd dowiedział(a) się
Pan/Pani o projekcie




Internet
Plakat





Ulotka
Informacja w prasie
Inne

Oświadczenie



W przypadku zakwalifikowana mnie do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” deklaruję udział
we wszystkich działaniach kierowanych do uczestników/uczestniczek projektu.



Będąc świadomym/ą odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że podane przez mnie
dane osobowe i pozostałe informacje są zgodne ze stanem faktycznym (na podstawie art.233 §1 i 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1999 Kodeks Karny (Dz. U. 1997r. Nr 88, poz.553). W przypadku oświadczenia nieprawdy
zobowiązuję się do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.



Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpień 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.)
wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
monitoringu i ewaluacji projektu przez Projektodawcę oraz instytucje wskazane w systemie realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zastrzegam sobie prawo wglądu do moich danych
osobowych i ich poprawiania.



Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawnych pokrewnych z dnia 4 luty 1994r. (t.j. Dz. U.
2006 r. Nr 90 poz. 631 z póź. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku oraz
na rozpowszechnianie przez ARK Agencje Pracy wizerunku mojej osoby bez ograniczeń czasowych
za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji projektu.
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