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Jelentkezési lap 
Kérjük kitölteni pontosan, olvashatóan! 

SS ZZ EE MM ÉÉ LL YY EE SS   AA DD AA TT AA II   

Név:  

 

Születési név:  

 

 

Születési hely, idő: 

 

 

Elérhetőség: 

(lakcím, telefon, e-mail cím) 

 

Családi állapota:  

 

Iskolai végzettsége:  

 

Megváltozott munkaképességű-e?                                 igen                                       nem 

 

Munkatapasztalattal rendelkezik-e?                   igen                               nem 

 

Az elmúlt 2 évben Uniós finanszírozású foglalkoztatási programban részt vett-e? 

 

       igen                                   nem 

 

A programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban részt vesz-e? 

 

      igen                                   nem 

 

 

1. Milyen szolgáltatásokban szeretne részt venni? 

(Húzza alá a megfelelő választ!) 

 

- SZOCIÁLIS MENEDZSMENT KÉPZÉS (felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek) 

- OKJ-s bizonyítványt adó KOSÁRFONÓ KÉPZÉS 

- OKJ-s bizonyítványt adó SAJTKÉSZÍTŐ KÉPZÉS 

- OKJ-s bizonyítványt adó FALUSI VENDÉGLÁTÓ KÉPZÉS 

- OKJ-s bizonyítványt adó ECDL SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐI KÉPZÉS 

- Csoportos fejlesztő foglalkozások, tréningek 

- Álláskeresési tanácsadás 

- Álláskeresési technikák tréning 

- Képzési tanácsadás 
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2. Miért tartja fontosnak, hogy a szolgáltatásokban részt vegyen? 

(Kérjük, válaszoljon a kipontozott vonalon!) 

 

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

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

 

3. A Munkaügyi Központban regisztrált álláskereső Ön? Ha igen, mióta? 

 

Igen,  ………………év……………………hónap    Nem 

 

4. Az Önkormányzatnál végzett már közmunkát? Ha igen, mikor és mennyi ideig? 

 

Igen,      ………………év…………………hónaptól, …………………hónapig 

Jelenleg is közmunkát végzek 

Nem 

4.1. Mennyi jövedelemmel rendelkezik Ön? 

………………………………………Ft 

4.2. Milyen ellátásban, vagy támogatásban részesül Ön? 

………………………………………………………………………………, amely ellátás / támogatás 

összege:………………………………Ft 

5. Van-e tanfolyami végzettsége? 
- Igen, a következő:   
………………………………………………………………………….………………………………….. 

Ha nincs, milyen szakmai végzettséget szeretne megszerezni? 

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

 

6. Miért szeretne a „SZOCIO-PRÍMA” projekt résztvevője lenni? 

(Kérjük, válaszoljon  a kipontozott vonalon!) 

 

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

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

 

7. Családja támogatja, hogy a SZOCIO-PRÍMA programba járjon? 

(Húzza alá a megfelelő választ, és indokolja meg !) 

- Igen, azért mert:    

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

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

– Nem, azért mert:   

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

………………………...……………………………………………………………………….…………… 
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8.  Ismer-e olyan munkáltatót, aki a program végeztével a megszerzett ismeretekkel alkalmazná 

Önt? 

 

Igen 

 

Ha igen, a munkáltató elérhetősége (Név, telefon, cím):   

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

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

 

Nem 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

               -------------------------------- 

                                                                                            Jelentkező aláírása 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! 

A kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot önéletrajzzal együtt kérjük eljuttatni az Útirány Egyesület 

elérhetőségein: 

Személyesen, postai úton: 3388 Poroszló, Petőfi út 23. címre 

Elektronikus formában: szkennelve utiranye@gmail.com e-mail címre 

Faxon: 52/541-379 fax számra  

 

 

mailto:utiranye@gmail.com

