Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników

Karta oceny dotycząca II etapu rekrutacji
Weryfikacja predyspozycji podczas rozmowy z doradcą zawodowym
Numer ewidencyjny Formularza
Rekrutacyjnego
Imię i nazwisko potencjalnego
Uczestnika projektu
Imię i nazwisko Doradcy zawodowego
Data przeprowadzenia oceny
Formularza rekrutacyjnego
Arkusz wypełniony przez Beneficjenta – Netrix Group Sp. z o.o.

Niniejszym oświadczam, iż:
1)

zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników, dokonując oceny formularzy
rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Szansa na własny biznes”,

2)

zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny
i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,

3)

nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej
bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności:
nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego
stopnia osoby, która złożyła formularz rekrutacyjny,
nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

a.
b.

4)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas lub
w związku z dokonywaniem oceny formularzy rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania
jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.

…………………………………
data

……….……………………….……….…………………………
czytelny podpis Doradcy zawodowego

1

Predyspozycje kandydatów/tek do udziału w projekcie były weryfikowane poprzez sprawdzenie
umiejętności w teście kompetencji oraz osobistą rozmowę z doradcą zawodowym. Dodatkowo
przeprowadzono test wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej dzialaności.
1. Ocena z testu kompetencji
Liczba punktów
uzyskanych w 1
teście kompetencji

Liczba punktów
uzyskanych w 2
teście kompetencji

Łączna liczba
punktów uzyskanych
podczas testów
kompetencji

Maksymalna liczba
punktów
możliwych do
uzyskania podczas
testów
kompetencji:
2. Ocena podczas osobistej rozmowy (opis min. 3 zdania)

Przykładowy opis: W wyniku rozmowy z kandydatem/tką ustalono, że posiada
wykształcenie……………….……………..../doświadczenie zawodowe w zakresie……………………..…./
ukończyła kwalifikacje w……………………….……….. Kandydat/tka cechuje się………………………….

3. Poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnego biznesu
kandydata/tki i zakwalifikowanie do kategorii usługi szkoleniowo-doradczej (opis min.
3 zdania)
Łączna liczba
Maksymalna liczba
punktów uzyskanych
punktów możliwych
podczas testu wiedzy
do uzyskania podczas
z zakresu
testu wiedzy z
przedsiębiorczości
zakresu
przedsiębiorczości
Przykładowy opis: Na podstawie wyników z testu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
rekomenduje się zakwalifikowanie kandydata/tki do szkolenia z tego zakresu na
poziomie………………….……………./posiada wystarczająco wysokie przygotowanie w zakresie
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i udział w szkoleniu z ww. zakresu nie jest
wymagany, ponieważ……….. itp.

2

PODSUMOWANIE
Weryfikacja predyspozycji kandydata/tki oraz określenie przez doradcę kategorii usługi
szkoleniowo-doradczej, z której powinien skorzystać dany kandydat/tka (opis min. 5 zdań)
Na podstawie weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji,
samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania i analitycznego
myślenia, sumienności) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, za
pomocą narzędzi (test, rozmowa itp.) ustalono, iż:

Ocena punktowa predyspozycji Kandydata/tki do prowadzenia działalności gospodarczej:
0 – brak, niewystarczający poziom

Oceniam predyspozycje kandydata/tki na:

1 – minimalny, wystarczający poziom
2 – średni, dobry poziom

………………………………………..

3 – ponadprzeciętny, wysoki poziom
Uwzględniając powyższe, kandydat/tka uzyskuje opinię:
□

POZYTYWNĄ

□

NEGATYWNĄ

………….…………………………….……………………….…
data i podpis Doradcy zawodowego
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