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(Pieczęć firmowa przedsiębiorcy) 

Biuro Projektu „Młodzi profesjonaliści  

– przez szkolenia do zatrudnienia!” 

ul. Porcelanowa 11c 

40-246 Katowice 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE  WSTĘPNYCH INFORMACJI O UCZESTNIKACH PROJEKTU 

pn. „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”  

 

W związku z zainteresowaniem udziałem w Projekcie „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”, zwracam 

się z prośbą o udostępnienie wstępnych informacji o Uczestnikach projektu, których ścieżka zawodowa jest zgodna ze 

stanowiskiem/mi, na jakie poszukujemy pracownika/ków. 

Uzyskanie wstępnych informacji jest niezbędne w celu weryfikacji, czy wśród Uczestników Projektu „Młodzi profesjonaliści – 

przez szkolenia do zatrudnienia!” znajdują się osoby spełniające nasze określone wymagania.   

Dane dotyczące pracodawcy: 

Pełna nazwa Podmiot oraz adres jego siedziby: 

 
 
 
 

Numer NIP:  

Numer REGON: 
 

Forma prawna prowadzonej działalności 
gospodarczej: 

 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:  

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:  

Wielkość przedsiębiorstwa 
(mikro/małe/średnie/duże): 

 



 
 
 
 
 

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

 

Biuro Projektu: Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice 

tel.: 510-270-171, email: projekt@grupainfomax.com 
www.profesjonalisci.grupainfomax.com 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy  

Imię i nazwisko:  

Nazwa stanowiska służbowego:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

 

 

Informacje nt. oferowanych miejsc pracy oraz wymagań wobec kandydatów:   

Nazwa stanowiska pracy: 
 

Rodzaj wykonywanej pracy: 
 

Liczba miejsc pracy: 
 

Wymagany poziom i kierunek wykształcenia: 
 

Staż pracy/praktyka: 
 

Wymagane kwalifikacje: 
 

Dodatkowe wymagania/umiejętności: 
 

 
 

 

Proponowane warunki pracy:  

Wymiar czasu pracy: 
 

Zmianowość: 
 

Godziny pracy: 
 

Termin rozpoczęcia pracy: 
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Miejsce wykonywania pracy: 
 

Wynagrodzenie miesięczne (brutto): 
 

Dodatkowe informacje: 

 
 

 

 

 

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

podpis i pieczęć przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 


