BIURO KARIER PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
im. Stanisława Staszica w Pile
Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 881

4380/……/
nr rej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWO-INFORMACYJNY
Zgłoszenie w celu umieszczenia w bazie danych Biura Karier PWSZ w Pile
Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon
kontaktowy
PWSZ w Pile

Uczelnia/szkoła:
Instytut/Profil
edukacji:

inna ………………………………………………………………

Ekonomiczny

Humanistyczny

Ochrony Zdrowia

Politechniczny

Kierunek studiów:
Specjalność:
1 rok

Rok studiów:

Obecnie poszukujesz:
Gdzie szukasz
informacji o pracy?

Jaka branża Ciebie
interesuje?

W jakiej firmie
chciał/abyś być
zatrudniony/a ?
Ile złożyłeś/aś
już aplikacji?

Praca stała

Jakie wynagrodzenie
byłoby dla Ciebie
satysfakcjonujące?

W jakich szkoleniach
chciał/abyś
uczestniczyć?

Skąd dowiedziałeś/aś
się o Biurze Karier
PWSZ w Pile?

3 rok

Praca dorywcza

ogłoszenia na
stronie pracodawcy

Absolwent

Staż

ogłoszenia w
prasie

Nie dotyczy

Praktyka

agencje
pracy

ogłoszenia na portalach internetowych

urzędy pracy

Wolontariat
hufce pracy

inne – jakie? …………………………………………………

Finanse/bankowość
Media/kultura i sztuka

Budownictwo/architektura
Handel

Medycyna/ochrona zdrowia

Edukacja/badania naukowe

Instytucja rządowe i
samorządowe

Inna – jaka? …………………………………………………………………………………

firma międzynarodowa

posada państwowa

własna działalność
gospodarcza

duża firma krajowa

inna – jaka? …………………………………

mała/średnia firma
0-4

Co jest dla Ciebie
ważne przy
rozpatrywaniu
oferty pracy?

2 rok

5-20

21-50

Produkcja/dystrybucja/logistyka
Turystyka/hotelarstwo
Usługi internetowe/
przemysł komputerowy

51-100

100 i więcej

wysokość wynagrodzenia

udział w szkoleniach

lokalizacja firmy

kwalifikacje zawodowe
atmosfera i warunki pracy
elastyczny czas pracy

samochód służbowy
możliwość awansu
inne – jakie ?

telefon służbowy
stabilne warunki pracy

< 1000,00 pln

1000,001500,00 pln

1500,002000,00 pln

Poprawne pisanie dokumentów aplikacyjnych
(CV, list motywacyjny)
Umiejętności interpersonalne (np.
autoprezentacja, negocjacje, radzenie sobie ze
stresem, zarządzanie sobą w czasie)

2000,002500,00 pln

2500,00 pln
i więcej

inne – jakie? ………………………………………………………
inne – jakie? ………………………………………………………
inne – jakie? ………………………………………………………

strona internetowa Uczelni

Targi Edukacyjne/Targi Pracy

ulotka Biura na terenie Uczelni

od znajomej/znajomego

wyszukiwarka internetowa

inne źródło – jakie? ………………………………………………………

Wszystkie dane podane w formularzu
są wyłącznie do dyspozycji Biura Karier
PWSZ w Pile

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogę elektroniczną informacji z Biura Karier PWSZ (zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną
Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Biurze Karier PWSZ w Pile
dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi
prawa do wglądu i aktualizacji moich danych osobowych zawartych w aplikacji oraz kontroli
ich przetwarzania. Dane powyższe podałem/łam dobrowolnie.

………………………………………………………………………………………………………………..
Data, podpis

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES: bk@pwsz.pila.pl
wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście

Biuro Karier PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, p. 12 (budynek A), 64-920 Piła, tel.: 67/ 352 26 66; e-mail: bk@pwsz.pila.pl

