Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a
87 – 100 Toruń
Tel. 56 65 80 221
email: toto@praca.gov.pl
www.pup.torun.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Program „Uczenie się przez cale życie”
Leonardo da Vinci
„Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego
z zapotrzebowaniem rynku pracy –
transfer doświadczeń z Finlandii”

1.

Dane personalne:

Imię i nazwisko:
..........................................................................................
Data i miejsce urodzenia:
.........................................................................................
Adres zameldowania:
.........................................................................................
Adres do korespondencji ( jeżeli inny niż powyżej):
.........................................................................................
Numer telefonu:
.........................................................................................
Adres e-mail:
.........................................................................................
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2.

Informacje dot. poziomu wykształcenia:

Wykształcenie (z uwzględnieniem studiów podyplomowych, w porządku chronologicznym):
.........................................................................................
Posiadany tytuł:
.........................................................................................
Kierunek, specjalność:
.........................................................................................
Data ukończenia ostatniej z uczelni:
.........................................................................................
3.

Dane dot. miejsca zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia:
.........................................................................................
Adres:
.........................................................................................
Numer telefonu:
.........................................................................................
Adres e-mail:
.........................................................................................
Stanowisko:
.........................................................................................
Zakres obowiązków:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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4.

Kryteria ogólne rekrutacji:
a)

Staż pracy w reprezentowanej instytucji:


do 5 lat



od 5 – 10 lat



10 i więcej lat

b) Poziom znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego (określany na podstawie
oświadczenia):

c)



bardzo dobra znajomość



dobra znajomość



dostateczna znajomość



podstawowa znajomość

Kryterium zajmowanego stanowiska pracy


osoba zajmująca się bezpośrednio aktywizacją zawodową



osoba zajmująca się ofertą edukacyjną / szkoleniową



osoba zajmująca się współpracą z pracodawcami



żadne z powyższych

d) Posiadanie dodatkowych certyfikatów, uprawnień, dyplomów:


w zakresie merytorycznej strony wizyty zagranicznej (ukończone studia wyższe I lub II
stopnia, studia podyplomowe związane z kwestią kształcenia zawodowego), jeśli tak
to jakie?
.........................................................................................



ukończone kursy, szkolenia dot. kwestii kształcenia zawodowego, jeśli tak to jakie?
.........................................................................................



w zakresie znajomości języka obcego (w tym innego niż deklarowany
w pkt. b), jeśli tak to jakiego?
.........................................................................................
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Oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez
całe Życie” Leonardo da Vinci VETPRO oraz spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału
w projekcie określone w regulaminie,

2.

zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego
z zapotrzebowaniem rynku pracy – transfer doświadczeń z Finlandii” realizowanym przez Powiatowy
Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz wyrażam potrzebę podwyższania swoich kwalifikacji wdrażania
nabytych umiejętności w pracy zawodowej.

3.

zobowiązuję się do udziału we wszystkich działaniach zaplanowanych w ramach projektu,

4.

świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, oświadczam, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe,

5.

zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz zobowiązuję się do jego
przestrzegania,

6.

deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi działaniach w ramach projektu, tj.:
przygotowanie językowo-kulturowe, wymiana doświadczeń w Tampere College, sporządzenie relacji z
pobytu i raportu wymiany doświadczeń. Ponadto zobowiązuję się do uczestnictwa w seminarium
podsumowującym i dalszego transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń,

7.

wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu
udziału w projekcie,

8.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w
celach realizacji Projektu „Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego
z zapotrzebowaniem rynku pracy – transfer doświadczeń z Finlandii” finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci VETPRO) - zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,

9.

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji oraz promocji projektu
„Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem rynku pracy – transfer
doświadczeń z Finlandii” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie
się przez całe życie” Leonardo da Vinci VETPRO) oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w
całości i fragmentach w materiałach publikowanych w ramach projektu oraz na stronach
internetowych Lidera projektu i jego Partnerów zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm),

10. zostałem(łam) poinformowany(na),
Europejskiej,

iż uczestniczę w projekcie finansowanym ze środków Unii

11. nie brałem/am dotychczas udziału w projekcie finansowanym z Programu Leonardo da Vinci VETPRO,
12. zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
13. zobowiązuję się do powiadomienia Powiatowego urzędu Pracy dla Miasta Torunia z odpowiednim
wyprzedzeniem o konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie.

…………………………………………………………………
Data, podpis
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Załącznik nr 3 – (wypełniają pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu)
Zakres obowiązków służbowych:


nauczyciel jest szkolnym doradcą zawodowym lub naucza przedmiotu zawodowego,



nauczyciel ma doświadczenie w realizowaniu projektów międzynarodowych,



nauczyciel uczestniczy w działaniach promocyjnych szkoły.
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