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Załącznik nr 1 do regulaminu
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Projekt „Przekwalifikowani na sukces! Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty subregionu konińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Eureka Sp. z o.o., na podstawie umowy nr POKL 08.01.02-30-015/14 zawartej z
Województwem Urzędem Pracy w Poznaniu pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Data

Podpis pracownika projektu

Wpływ formularza do biura projektu
(wypełnia osoba przyjmująca formularz)
DANE UCZESTNIKA/CZKI
Imię (imiona)
Nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
PESEL

NIP (jeżeli dotyczy)

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Województwo
(zamieszkiwania)

Powiat
(zamieszkiwania)

Miejscowość
(zamieszkiwania)

Kod pocztowy miejsca
zamieszkiwania

Ulica/osiedle
(zamieszkiwania)

Nr domu/lokalu
(zamieszkiwania)

Adres poczty
elektronicznej (e-mail)
(pole obowiązkowe)

……………………………………
(miejsce i data)

……………………………………….
podpis
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Miejsce obecnego
lub poprzedniego
zatrudnienia:

□ szkoła podstawowa,
□ gimnazjalna,
□ średnia,
□ zawodowa
□ Instytucja Sektora Oświaty

Status zawodowy:

Pracownik ISO

□

Nauczyciel □

Podstawowe
Wykształcenie

ponadgimnazjalne

Gimnazjalne

wyższe

Pomaturalne
Czytelny podpis

I.

Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie:
1.

2.

II.

Miejsce i
data

Pana/Pani obecny status na rynku pracy (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):
 Jestem zatrudniony/a
 Jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba Bezrobotna
 Jestem osobą niezatrudnioną, ale nie posiadam rejestracji w PUP
Kryteria uczestnictwa w Projekcie (proszę zaznaczyć właściwe kryteria)
 Jestem osobą zwolnioną (dotyczy nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy utracili
pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku);
 Jestem osobą zagrożoną zwolnieniem (dotyczy nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty
zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy
lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników); osobą zatrudnioną na czas
nieokreślony w instytucji o której mowa powyżej lub osobą zatrudnioną na czas określony lub osobą
zatrudnioną na umowę na zastępstwo;
 Jestem osobą przewidzianą do zwolnienia (dotyczy nauczycieli i pracowników instytucji sektora
oświaty, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn dotyczących zakładu pracy);


Jestem osobą przynależną do grupy docelowej: nauczyciel/pracownik instytucji sektora oświaty;



Zamieszkuję i/lub pracuję na terenie woj. wielkopolskiego w powiecie: m. Konin, konińskim,
słupeckim, tureckim, kolskim;

W jakim specjalistycznym szkoleniu chcę Pan/Pani wziąć udział w kontekście planowanego stanowiska
odbywania stażu.
Multichannel Marketer – obejmuje zawody związane z obsługą klienta, sprzedażą i
usługami
Back Office – obejmuje zawody deficytowe związane z obsługą biura, sprawozdaniami
finansowo-statystycznymi, ekonomią i prawem, dziedzinami społecznymi i kulturalnymi
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III.

Deklaruję odbycie 3 miesięcznego odpłatnego stażu po zakończeniu szkolenia.

TAK □
IV.

NIE □

Jakie ma Pani/Pan oczekiwania w związku z udziałem w projekcie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym na stronach od 1 do 2 są prawdziwe
Załączniki do formularza rekrutacyjnego:
1.

Kopia Zaświadczenia z Miejskiego/Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej

2.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie. (Załącznik nr 2 do regulaminu)

3.

Oświadczenie uczestnika projektu. (Załącznik nr 3 do regulaminu)

4a. Oświadczenie pracodawcy o dokonanych redukcjach etatów. (Załącznik nr 4a do regulaminu)
4b. Oświadczenie o formie zatrudnienia. (Załącznik nr 4b do regulaminu)
4c. Oświadczenie pracodawcy o przyczynach nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony. (Załącznik nr 4c do
regulaminu)

…………………………………………………………………………………………
(Data złożenia formularza rekrutacyjnego oraz czytelny podpis osoby składającej formularz)
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