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1

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU

Dane podstawowe

1

Imię (imiona)

2
Nazwisko
3

PESEL
Dane dodatkowe

[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]

4

i

Wykształcenie : podstawowe [_] / gimnazjalne [_] / ponadgimnazjalne [_] /
pomaturalane [_] / wyŜsze [_]
5
Płeć: kobieta [_] / męŜczyzna [_]
6
Wiek w chwili przystępowania do projektu
7
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zaleŜną: tak [_] / nie [_]
Adres
zamieszkania

Dane kontaktowe

1

8

Województwo

9

Powiat

10

Kod pocztowy

11

Miejscowość

12

Obszar: miasto [_] / wieś [_]

13

Ulica

14

Nr domu

15

Nr lokalu

15

Telefon domowy

16

Telefon komórkowy

17

Adres poczty elektronicznej

Proszę wypełniać pismem drukowanym, właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X

Dane o
zatrudnieniu

18
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych w:
•

administracji publicznej - [_]

•

organizacji pozarządowej - [_]

•

mikroprzedsiębiorstwie (do 9 pracowników ) - [_]

•

małym przedsiębiorstwie (od 10 do 49 pracowników) - [_]

•

średnim przedsiębiorstwie (od 50 do 249 pracowników) - [_]

•

duŜym przedsiębiorstwie (powyŜej 249 pracowników) - [_]

jestem samozatrudniony - [_]
Jestem zatrudniony na terenie woj. lubelskiego tak [_] / nie [_]
………………………………………………………………………………………………

(Nazwa zakładu pracy)

………………………………………………………………………………………………
(adres zakładu pracy)

……………………………………………………………………………………………….
(tel. kontaktowy do zakładu pracy)

19

Nie jestem zatrudniony - [_]
•

jestem osobą bezrobotną (zarejestrowaną we właściwym Urzędzie Pracy) - [_]

•

jestem osobą nieaktywną zawodowo (nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub uczącą
się) - [_]

•
20

jestem rolnikiem - [_]

Uczę się tak [_] / nie [_]
Uczę się na terenie woj. lubelskiego tak [_] / nie [_]

Deklaruję następującą znajomość języka angielskiego:

[_] brak znajomości

[_] podstawowa

[_] dobra

[_] zaawansowana

1.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i akceptuję jego postanowienia.

2.

Przyjmuję do wiadomości konieczność stawienia się w wyznaczonym terminie na egzamin
poziomujący, określający dokładnie poziom mojej znajomości języka angielskiego.

3.

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,
poz. 883).

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………….……..
Miejscowość, data

i

…………………………….........
Podpis składającego ankietę

WyŜsze – pełne i ukończone wyksztalcenie na poziomie wyŜszym
Pomaturalne – kształcenie ukończone na poziomie wyŜszym niŜ kształcenie na poziomie szkoły średniej, które nie jest
wykształceniem wyŜszym
Ponadgimnazjalne – wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne – kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej
Podstawowe – kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej

