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Ankieta rekrutacyjna 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

2. Płeć :   

 Kobieta 

 Mężczyzna 
 

3. Data urodzenia .…………………………………………………………/ wiek w chwili wypełniania ankiety………………………… 

4. Zamieszkała/y: 

 miasto Chełmno 

 teren powiatu chełmińskiego (OBSZAR WIEJSKI) 

 teren powiatu toruńskiego 

 teren powiatu grudziądzkiego 

 teren powiatu wąbrzeskiego 

 teren powiatu aleksandrowskiego 
 

5. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP?  

 TAK   

 NIE 

6. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………. 

7. W jakim stopniu jesteś zainteresowan/a/y podniesieniem kwalifikacji zawodowych? 

nie jestem zainteresowan/a/y  0 …..1….2….3….4….5….6   jestem bardzo zainteresowan/a/y. 

8. Doświadczenie zawodowe (czy pracowałeś/łaś, odbywałeś/łaś staż zawodowy itp.):  

 TAK   

 NIE 
 

(jeśli zaznaczono TAK należy wskazać zawody w których w ostatnim czasie osoba pracowała, odbywała staż) 

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

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

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

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

9. Czy uważasz, iż Twoje doświadczenie zawodowe uległo dezaktualizacji tzn. brak jest na chwilę obecną 
możliwości pozyskania przez Ciebie zatrudnienia adekwatnego do potrzeb rynku pracy, pracodawcy 
odmawiają przyjęcia Cię do pracy z uwagi na to, iż posiadane przez Ciebie doświadczenie zawodowe jest 
nieadekwatne do potrzeb rynku pracy? 
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 TAK   

 NIE 
 

10. Jaką pracę chciał/abyś wykonywać? ………………………………................................................................................. 

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

11. W jaki sposób szukasz pracy? Do jakich firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy składałeś/aś dokumenty 

rekrutacyjne?.........................................................................................................................................................

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

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

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

 

12. Jak daleko jesteś gotów dojeżdżać codziennie do pracy?  

 Do 5 km 

 do 10 km (bezpośrednie okolice miejsca zamieszkania)  

 do 20 km  

 do 50 km  
 

13. Pracą w jakim systemie godzinowym jesteś zainteresowana/y? ……………………………………………………………………… 

14. Jak oceniasz swoje umiejętności aktywnego poszukiwania pracy? 

 nie potrafię samodzielnie znaleźć pracy  

 potrzebuję pomocy w zakresie poszukiwania zatrudnienia, gdyż moje umiejętności oceniam jako 
niskie  

 potrafię samodzielnie znaleźć pracę 
 

15. Którym szkoleniem jesteś zainteresowan/a/y najbardziej ? 

  Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona 

  ECDL 

  szkolenie indywidualne – wskaż jakie ………………………………………………………………………………………………………… 

  nie jestem zainteresowana/y szkoleniem zawodowym tylko stażem zawodowym 
 

16.  Jak często zdarza Ci się porzucić czynność, którą zdecydowałeś się wykonać?  

Prawie nigdy  0 …..1….2….3….4….5….6   prawie zawsze 

       17. Na ile jest dla Ciebie ważne? 

 Stworzenie planu kariery zawodowej: 

Zupełnie nieważne 0 …..1….2….3….4….5….6…. 7…. 8…. 9…. 10…..   Najważniejsze na ten moment życia 

 Skorzystanie ze wsparcia w poszukiwaniu pracy (pośrednictwa pracy): 

Zupełnie nieważne 0 …..1….2….3….4….5….6…. 7…. 8…. 9…. 10…..   Najważniejsze na ten moment życia 
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 Uczenie się nowych umiejętności zawodowych: 

Zupełnie nieważne 0 …..1….2….3….4….5….6…. 7…. 8…. 9…. 10…..   Najważniejsze na ten moment życia 

 Zdobycie nowego doświadczenia zawodowego: 

Zupełnie nieważne 0 …..1….2….3….4….5….6…. 7…. 8…. 9…. 10…..   Najważniejsze na ten moment życia 

 

18. Wykształcenie:  

 Brak  

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne (tj. zasadnicza szkoła zawodowa, LO, technikum itp.) 

 policealne 

 wyższe 
 

19. Zawód wyuczony ………………………………………………………………………………………………… 

20. Ostatnio wykonywany zawód ………………………………………………………………………..…….. 

21. Okres bierności zawodowej (tj. okres w którym nie pracowałem, nie byłem osobą bezrobotną): 

a. Do 12 miesięcy 
b. Powyżej 12 miesięcy 

 
22.   Na ile jest dla Ciebie ważne w tym momencie udział w tym bądź podobnym projekcie? 

  Zupełnie nieważne 0 …..1….2….3….4….5….6…. 7…. 8…. 9…. 10…..   Najważniejsze na ten moment życia 

 

23.  Czy posiadasz możliwości finansowe do samodzielnego sfinansowania szkoleń zaproponowanych w 

projekcie? Tak ….. Nie …… 

24. Jak oceniasz swoją motywację do pozyskania zatrudnienia? 

 wysoko  

 nisko 
 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, przez  Akademię Projektów Europejskich Sławomir Witkowski, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), moich danych osobowych, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu pn. „Praca szansą na sukces- II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam prawo do wglądu  i aktualizacji moich danych osobowych. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                                                                  Data, podpis kandydata 
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Wypełnia Specjalista ds. rekrutacji 
Wyniki ankiety rekrutacyjnej 

Lp. Nr pytania z ankiety i punktacja Wynik 

Kryteria formalne: 

1. 3. Wiek kandydata 

29+ - spełnia/nie spełnia 

spełnia/nie spełnia 

2.  4.Obszar zamieszkania –  

Powiat chełmiński/miasto Chełmno, toruński, grudziądzki, wąbrzeski, 

aleksandrowski - spełnia/nie spełnia 

spełnia/nie spełnia 

3. 18. Poziom wykształcenia 

niskie kwalifikacje (wykształcenie max. ponadgimnazjalne) - spełnia/nie spełnia 

spełnia/nie spełnia 

Łącznie w ramach kryteriów formalnych: spełnia/nie spełnia 

Kryteria zasadnicze: 

4. 4. obszar zamieszkania – tereny wiejskie 

powiat chełmiński, toruński, grudziądzki, wąbrzeski, aleksandrowski 

(obszar wiejski) - 5 punktów 

 

5. 18. Poziom wykształcenia 

Brak wykształcenia lub podstawowe – 5 punktów 

 

6. 8. Doświadczenie zawodowe 

TAK - 0 punktów 

NIE – 5 punktów  

 

7. 9. Zdezaktualizowane doświadczenie zawodowe 

TAK - 5 punktów 

NIE –0 punktów 

 

8. 14.  umiejętność poszukiwania pracy 

nie potrafię samodzielnie znaleźć pracy/potrzebuję pomocy w zakresie 

poszukiwania pracy – 5 punktów 

potrafię samodzielnie znaleźć pracę – 0 punktów 

 

9. 21. postawa długotrwałej bierności zawodowej tj. powyżej 12 miesięcy 

Powyżej 12 miesięcy – 5 punktów 

Poniżej 12 miesięcy – 0 punktów 

 

10. ROKOWANIA w oparciu o rozmowę ze specjalistą ds. rekrutacji (w tym 

ADEKWATNOŚĆ PROJEKTOWEGO WSPARCIA DO POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ 

UCZESTNIKA)  

Tak – 5 punktów 

Nie – 0 punktów 

 

Łączna suma punktów:  

 
 

…………………………………………………………… 
podpis specjalisty ds. rekrutacji                                                                                                                              


