ANKIETA REKRUTACYJNA
W PROJEKCIE
„Akcja Aktywizacja” nr RPMP.09.01.02-12-0318/17

I DANE PERSONALNE KANDYDATA

Nazwisko ........................................................Imię...............................................................................

Dokument tożsamości (nazwa).........................(seria)..........................(numer)...................................

Wiek ......................................................PESEL......................................................................................

Płeć K/ M (proszę zakreślić kółkiem właściwą opcję)

II DANE KONTAKTOWE

Adres zamieszkania: ( ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, gmina)
……………………………………………………………………..…………..…………………………………….…………………………..........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Obszar zamieszkania:
□ miejski (powyżej 25 tyś mieszkańców)
□ miejski (do 25 tyś mieszkańców)
□ wiejski

Telefon kontaktowy:
(komórkowy)……………………………………(stacjonarny)………………………………………………………………………….
adres e-mail...........................................................................................................................................

III DANE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA
Czy posiada Pan/Pani orzeczenie o stanie niepełnosprawności:
□ tak
□ nie
Jaki jest Pana/Pani stopień niepełnosprawności:
□ lekki
□ umiarkowany
□ znaczny

IV WYKSZTAŁCENIE
Jakie posiada Pan/Pani 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 zasadniczej szkoły zawodowej)
 ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie
nie jest wykształceniem wyższym)
 ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

V STATUS ZAWODOWY
Jaki jest Pana/ Pani status zawodowy na rynku pracy:
□ osoba bezrobotna zarejestrowana w UP
o w tym osoba długotrwale bezrobotna (zarejestrowaną w UP dłużej niż rok) TAK/NIE
□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w UP
□ bierna zawodowo (niepracującą, nie prowadzącą własnej działalności, niezarejestrowaną w UP)
o w tym uczącą się lub kształcącą TAK/NIE
□pracujący (zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną lub osoba samozatrudniona)

VI POTRZEBY I OCZEKIWANIA KANDYDATA
Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana(y) udziałem w bezpłatnych, zajęciach, których celem
byłoby zwiększenie Pani/Pana szans w odnalezieniu się na rynku pracy oraz
odbyciem płatnego stażu:

□ tak
□ nie

Poniżej znajduje się lista możliwych działań, których celem jest podniesienie kompetencji i ułatwienie
znalezienia się na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności, pewności siebie i stworzenie możliwości
nabycia doświadczenia zawodowego. Proszę wskazać te rodzaje działań, które są dla Pani/Pana
atrakcyjne (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź):
□ pomoc psychologiczna
□ porady doradcy zawodowego
□ pośrednictwo pracy
□ szkolenia/kursy zawodowe (jeżeli tak, to proszę podać nazwę/tematykę szkolenia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ staż (jeżeli tak, to proszę podać jaki i ewentualnie gdzie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ inne (jakie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak określa Pan/Pani swoją motywację do udziału w projekcie, podjęcia stażu, podniesienia kwalifikacji
zawodowych oraz zainicjowanie podjęcia stałego zatrudnienia w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza
całkowity brak chęci, a 5 oznacza pełną motywację do podjęcia działań.
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Jakie uprawnienia nabyte poprzez szkolenie zawodowe pomogłoby Panu/Pani w podjęciu pracy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VII DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Jakie jest Pana/Pani dotychczasowe doświadczenie zawodowe? (proszę o podanie trzech ostatnich
miejsc pracy wraz z okresami jej trwania, niezależnie od formy zatrudnienia oraz nazwę zajmowanego
stanowiska)

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………......………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy posiada Pan/Pani jakieś dodatkowe uprawnienia lub certyfikaty, jeśli tak to jakie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji projektu „Akcja Aktywizacja”
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 922

miejscowość i data

……………………………………

czytelny podpis ankietowanego

…………………………………………………..

