Zał. Nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MÓJ SZEF - TO JA”

Projekt „MÓJ SZEF – TO JA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez INNOVO Innowacje w Biznesie SP. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

KARTA OCENY DORADCY ZAWODOWEGO
(ROZMOWA + WYNIK TESTU KOMPETENCJI)

Imię i Nazwisko Kandydata/ki
Numer referencyjny wniosku (NW)
Imię i nazwisko Doradcy zawodowego
Data wypełnienia karty
Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/zapoznałam się z:
 Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „MÓJ SZEF - TO JA”,
 Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój
przedsiębiorczości w ramach Działania 7.3 RPO WP,
 formularzem rekrutacyjnym do udziału w projekcie, złożonym przez Kandydata do projektu.
2) Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a
z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Kandydatem, z jego zastępcami prawnymi lub członkami
władz osób prywatnych biorących udział w procedurze konkursowej.
3) Nie pozostaję z Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
4) Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
5) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie, lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny
i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.
Przed upływem dwóch lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostałem/-am, w stosunku
pracy lub zlecenia z żadnym Kandydatem/ką oraz nie byłam/-em członkiem władz osób prawnych
biorących udział w procedurze konkursowej

………………………….……….
Miejscowość, data

……………..….……..…………………….
Czytelny podpis Doradcy Zawodowego

1

I. WYNIK ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
LP.

OCENA PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA DZAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

PUNKTY
MOŻLIWE DO
UZYSKANIA

1.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ / SAMODZIELNOŚĆ

5

2.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / SUMIENNOŚĆ

5

3.

UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA

5

4.

POZIOM MOTYWACJI

5

Razem:

PUNKTY
PRZYZYNANE

20

Uzasadnienie przyznanej oceny (min. 5 zdań)

II. OCENA TESTU KOMPETENCJI PREDYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH
WYNIK TESTU KOMPETENCJI

PUNKTY
MOŻLIWE DO
UZYSKANIA

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

20

PUNKTY
PRZYZYNANE

Uzasadnienie przyznanej oceny (min. 5 zdań)

III. WYNIKI
SUMA

UZYSKANYCH

PUNKTÓW

z

przeprowadzonej

rozmowy

kwalifikacyjnej

z Doradcą Zawodowym oraz testu kompetencji przedsiębiorczych: ……………… pkt.

………………………….……….
Miejscowość, data

……………..….……..…………………….
Czytelny podpis Doradcy Zawodowego

2

