
 
 

 
 
  
 

 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

W ramach rekrutacji do projektu 

„Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłośd” 

RPPM.05.05.00-22-0146/16 

Projektodawca: GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA  

 

CZĘŚĆ I  

1. W jakim zawodzie (branża/specjalnośd/nazwa stanowiska) obecnie Pan/i pracuje:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jakie zawody dotychczas Pan/i wykonywał/a:…………………………………………………………………………….................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

3. Czy posiada Pan/i dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (np. ukooczone kursy zawodowe, językowe, komputerowe): 

 Tak, jakie?: .................................................................................................................................................................. 

……................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

 Nie 

4. Czy uczył/a się Pan/Pani języka angielskiego?  

 Tak 

 Nie 

5. Czy uczył/a się Pan/Pani języka niemieckiego? 

 Tak,  

 Nie 

6. Czy posiada Pan/i certyfikaty z języka angielskiego/niemieckiego? 

 Tak, jakie?: .................................................................................................................................................................. 

……................................................................................................................................................................................ 

 Nie 

7. Udziałem w jakich kursach językowych jest Pani/i zainteresowany/a? 

………………………………………………………………………………………………...………..................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 



 
 

 
 
  
 

 

CZĘŚĆ II – INFORMACJE DOT. PROJEKTU 

1. Co skłoniło Pana/ią do zgłoszenia się do udziału w projekcie? 

 (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Chęd zdobycia nowych kwalifikacji/kompetencji 

 Chęd uzupełnienia już posiadanych kwalifikacji/kompetencji 

 Chęd podniesienia już posiadanych kwalifikacji/kompetencji 

 Inne, jakie? ................................................................ 

2. Jakie są Pana/i oczekiwania związane z uczestnictwem w Projekcie?   

 Chciał(a)bym podjąd zatrudnienie po ukooczeniu kursu  

 Chciał(a)bym podjąd zatrudnienie po ukooczeniu kursów w zawodzie w którym certyfikat z języka 

angielskiego/niemieckiego jest wymagany 

 Chciał(a)bym podjąd zatrudnienie po ukooczeniu kursów w branży (na stanowisku), w którym certyfikat z języka 

angielskiego/niemieckiego nie jest wymagany ale jest dodatkowym atutem 

 Dzięki nowym/dodatkowym uprawnieniom mam szansę na przedłużenie umowy u obecnego pracodawcy/awans 

zawodowy 

 Inne, jakie? ................................................................ 

3. Jaki tryb prowadzenia zajęd Pan/i preferuje?   

(można zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 Zajęcia w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00 

 Zajęcia w tygodniu w godzinach od 15.00 do 21.00 

 Zajęcia weekendowe 

 

4.  Skąd się Pan/i dowiedział/a o Projekcie? 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Plakat 

 Ulotka 

 Przekaz słowny 

 Spotkanie promocyjne 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Ogłoszenia w prasie 

 Strona www 

 PCPR, OPS lub inna instytucja paostwowa np. urząd gminy/miasta 

 Inne, jakie?:........................................................ 

 

 

      ……………………………………………………………………………………………… 

       Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


