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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów
Dane podstawowe
Imię (imiona)

Nazwisko
kobieta □

Płeć

Wiek

mężczyzna □

PESEL
Wykształcenie

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą
zależną

tak □ nie □

Adres zameldowania i dane kontaktowe
Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

Miejscowość

Powiat

Kod pocztowy

Województwo

Obszar

miejski □

Telefon: stacjonarny /
komórkowy

wiejski □
Adres poczty
elektronicznej

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania)
Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

Miejscowość

Powiat

Kod pocztowy

Województwo
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Dane dotyczące zatrudnienia

Bezrobotny
Nieaktywny
zawodowo
Zatrudniony

Tak □ Nie □
Tak □ Nie □

w tym osoba kształcąca
się

Tak □ Nie □

Tak □ Nie □
rolnik □

w:

samozatrudniony □
mikro przedsiębiorstwo (2-9 pracowników)
małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników) □
średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) □
duże przedsiębiorstwo (od 250 pracowników) □
administracja publiczna □
organizacja pozarządowa □

Informacje dodatkowe
Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Tak □ Nie □

Jestem osobą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu
co najmniej jedną osobę.
Jestem osobą, która pracuje w sektorze lub w zawodzie, w którym
dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia
dysproporcja w sektorach gospodarki państwa i należy do grupy
stanowiącej mniejszość
Jestem migrantem

Tak □ Nie □

Jestem członkiem mniejszości etnicznej

Tak □ Nie □

………………………..………
Miejscowość, data

Tak □ Nie □

Tak □ Nie □

…….………………
Podpis
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