JELENTKEZÉSI LAP

(Kérjük nyomtatott betűvel, jól olvashatóan kitölteni!)
1.

Név: _____________________________________ Születési név: _________________________________

2.

Születési hely: _____________________________ Születési idő (év, hó, nap): _______________________

3.

Anyja leánykori neve: _____________________________________________________________________

4.

Adóazonosító: ___________________________________ TAJ száma: _____________________________

5.

Személyi igazolvány száma: ____________________________ Állampolgársága: _____________________

6.

Lakcím:

Irsz.: ____________ Település: ____________________________________________________
Utca: _____________________________ Házszám: ______ Emelet:______ Ajtó: ___________

7.

Tartózkodási cím: Irsz.: ____________ Település: ______________________________________________
Utca: _________________________________________ Házszám: ______ Emelet:______ Ajtó: ________

8.

Telefon: +36 ___ / _________________ 9. E-mail cím: _________________@ ______________________

9.

Nyelvismeret (szintmegjelöléssel): __________________________________________________________

10. Legmagasabb iskolai végzettség (megfelelő aláhúzandó):
bef. 8. osztály | 10. osztály | szakmunkás | gimnáziumi érettségi | szakközépiskolai érettségi | technikum | főiskola | egyetem

11. Szakmai végzettsége(i):____________________________________________________________________
OKJ-s végzettségeinek száma: ______________________________________________________________
12. a) Választott szakképesítés (tanfolyam): ______________________________________________________
b) A képzés időtartama: ______________________________ A képzés kódja: ________________________
13. Képzési díjat fizető:

 Önköltséges

 Támogatott

Amennyiben támogatott a támogató neve: ___________________________________________________
14. Munkajogi státusza (megfelelő aláhúzandó):

Alkalmazott | Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag | Munkanélküli | Tanuló, fizetés nélküli gyakornok
Nyugdíjas | Munkaképtelen (rokkant) | GYEDen, GYESen, GYETen lévő | Háztartásbeli | Egyéb inaktív

15. A fent megnevezett képzéshez kapcsolódóan, az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket
rendelem meg:

Előzetes tudásszint-felmérés | Elhelyezkedési tanácsadás | Álláskeresési technikák | Egyik sem

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a SIMONINFO Multimédia és
Oktatási Kft. a képzéssel és vizsgáztatással összefüggésben az adatokat nyilvántartsa és kezelje.
A jelentkező bármikor, indoklás nélkül, de írásban jelezve az elállási szándékát visszaléphet a képzésen való részvételtől.
Amennyiben a jelentkező a jelentkezési lap leadása után, de a képzés megkezdését megelőző három munkanapot
megelőzően érvényesíti elállás jogát, az esetben a képző cégnek semmilyen követelése nincs a jelentkezővel szemben.
A SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. a jelentkező adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki és
azokat csak tanfolyam-szervezési célra használhatja.

Kelt: _________________________________

Aláírás: _______________________________

Kérem, hogy a jelentkezési lapot faxon vagy levélben juttassa el a képző céghez!

