Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Formularz rekrutacyjny
Beneficjent
Tytuł projektu
Nr projektu
Priorytet

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
„NEED zamiast NEET - Lubuskie”
POWR.01.02.02-08-0013/16
I Osoby młode na rynku pracy
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
Działanie
regionalnym rynku pracy
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
Poddziałanie
młodych

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA

Dane
uczestnika

Miejsce
zamieszkania

Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystępowania do
projektu

5

PESEL

 Kobieta

 Mężczyzna

 Brak
 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne
 Pomaturalne
 Wyższe

6

Wykształcenie

7

Doświadczenie zawodowe

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowość

12

Obszar

13

Kod pocztowy

 poniżej roku
 1-3 lat
 powyżej 3 lat

 Miejski
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 Wiejski
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14

Województwo

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon komórkowy

18

Adres e-mail

Osoba bezrobotna
(osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia)

Status
uczestnika na
rynku pracy w
chwili
przystąpienia
do projektu

Osoba długotrwale bezrobotna
(w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są
19

to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób
powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy)

Zarejestrowany w
Urzędzie Pracy

Niezarejestrowany w
Urzędzie Pracy









Bierny zawodowo
(osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa
w projekcie nie tworzy zasobów siły roboczej,
tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 tak
 nie

Studenci studiów niestacjonarnych (studia
wieczorowe, zaoczne) oraz osoby będące na
urlopie wychowawczym – w obu przypadkach
tylko wtedy, gdy nie są zarejestrowana jako
osoby bezrobotne.

Uczestniczę w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym (szkoły
Status
uczestnika w
chwili
przystąpienia
do projektu

Dane dotyczące
stopnia
niepełnospraw
ności

podstawowe, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne, studia wyższe lub
doktoranckie w trybie dziennym)

20

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Uczestniczyłem/am w szkoleniu
finansowanym z UE
(w okresie ostatnich 4 tygodni
uczestniczyłem/am w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy i finansowanych ze
smrodków publicznych.)

21

 tak

Posiadam aktualnie orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności
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 Grafik komputerowy
 Programista
Preferowane
szkolenia

 Administrator stron www
22

 Operator maszyn
 Spawacz
 Programy biurowe w administracji VCC
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………….……………….

Badania
motywacji

23

Proszę wskazać co
motywuje Cię do udziału w
Projekcie?

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie „NEED zamiast NEET – Lubuskie!” zawartymi w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia w/w Regulaminu oraz spełniam kryteria
uczestnictwa w projekcie określone w w/w Regulaminie.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy i współfinansowany w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „NEED zamiast NEET – Lubuskie!” oraz zgodę na udział w
postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń
do Realizatora Projektu Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak z siedzibą w Szczecinie ul. Pomorska 53.
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
7. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej
umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę działalności gospodarczej ani rolniczej.
8. Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego
(niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub
pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).
9. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, np. podjęcie
zatrudnienia.
10. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora Projektu Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz
Osak ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin, na potrzeby rekrutacji.

………………………………..…….
miejscowość i data

..……..…………………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu
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