FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KURSIE ZAWODOWY MAGAZYNIER
Prosimy o wypełnienie Formularza w sposób czytelny - drukowanymi literami lub elektronicznie
Dane osobowe
Imię i nazwisko
 kobieta
 mężczyzna

Płeć

wiek
TAK

Osoba o niskich
kwalifikacjach

 NIE

miejsce zamieszkania
 teren miejski
 teren wiejski

Miejscowość
Dane kontaktowe
Telefon

Adres e-mail:




Status na rynku pracy

Osoba pracująca
 Osoba bezrobotna
Osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą
Osoba ucząca się

Dane dotyczące zatrudnienia (w przypadku osób pracujących)
Nazwa pracodawcy (miasto/siedziba)

Po zapoznaniu się z ofertą szkoleń deklaruję udział w poniższym zestawie szkoleń w kursie zawodowy magazynier:
•
Operator wózka widłowego z obsługą butli gazowych - wraz obowiązkiem przystąpienia do egzaminu UDT
•
Nowoczesny pracownik magazynu - wraz obowiązkiem przystąpienia do egzaminu
•
Język angielski lub niemiecki - wraz obowiązkiem przystąpienia do międzynarodowego egzaminu językowego
Wybieram naukę języka obcego:

Język angielski
Język niemiecki



poziom podstawowy






poziom ponad-podstawowy

INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem w szkoleniach tj. koszty szkoleń, egzaminów, badań lekarskich oraz cateringu.
Warunkiem rozpoczęcia udziału w kursie jest wpłata kaucji w łącznej wysokości 120 zł (szczegółowe warunki rozliczenia kaucji zawarte są
w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie).
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udziału we wszystkich w/w szkoleniach. Orientacyjny czas trwania szkoleń wynosi od 3 - 6 miesięcy.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą
Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji do udziału w projekcie „Nowoczesny Zawód- Dobra Praca program specjalistycznych kursów zawodowych i językowych” zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883.

________________________________
Miejscowość
Data wpływu formularza:

_____________________
Data

______-______-____________r.

___________________________
Podpis

Podpis osoby przyjmującej formularz:

WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!

KRYTERIA DODATKOWE
(należy je wypełnić, natomiast nie ma obowiązku ich spełnienia)

3.

5.

1. Jestem /nie jestem osobą po 50 roku życia
2. Jestem/ nie jestem kobietą
Jestem/nie jestem osobą o niskich kwalifikacjach - wykształcenie do poziom ponadgimnazjalnego
włącznie
4. Jestem/nie jestem osobą niepełnosprawną
Jestem/ nie jestem osobą mieszkającą na terenach wiejskich - tereny wiejskie w rozumieniu
kryterium to gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25
tys. mieszkańcówów

Data

Czytelny podpis

