Załącznik nr 5
do Regulaminu rekrutacji

Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej
w ramach projektu „Pracuj u siebie!”

Instytucja przyjmująca wniosek

GMINA MIASTO SIERADZ

Numer Formularza rekrutacyjnego
Imię i nazwisko kandydata/ki
Imię i nazwisko oceniającego/ej

Deklaracja poufności i bezstronności osoby oceniającej formularz kwalifikacyjny pod względem
merytorycznym:
Niniejszym oświadczam, że:
1. Nie pozostaję z osobą, którą oceniam w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić
wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności oświadczam, że z osobą, którą oceniam
nie łączy mnie związek z tytułu małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się
do wyłączenia się z oceny.
3. Zobowiązuję się, że będę wypełniać powierzone mi obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami.
4. Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących osoby, którą oceniam oraz że dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.

……………………………………………
Data i podpis osoby oceniającej

Max
liczba
punktów

60% max
liczby
punktów

25

15

25

15

3. Oszacowanie wydatków inwestycyjnych

15

9

4. Doświadczenie, umiejętności, predyspozycje i motywacja
w kontekście planowanej działalności – z uwzględnieniem
opinii doradcy zawodowego

15

9

5. Autoprezentacja (tworzenie pozytywnego wizerunku,
wyrażanie swoich postaw, przekonań, emocji)

10

6

6. Umiejętność doprecyzowania, wyjaśnienia wątpliwości i
spójność z treścią Formularza rekrutacyjnego

10

6

Suma punktów

100

60

20

n/d

KRYTERIUM
1. Pomysł na biznes (uzasadnienie wyboru zakresu
działalności, cechy wyróżniające planowaną działalność
gospodarczą w branży, realność planów)
2. Szanse przetrwania na rynku (rozpoznanie rynku,
przewaga nad konkurencją, szanse i zagrożenia w
utrzymaniu firmy przez minimum 12 miesięcy)

Przyznana
liczba
punktów

Uzasadnienie (min. 5 zdań):

Premia punktowa za status osoby długotrwale bezrobotnej
(10 pkt) i/lub fakt bycia kobietą (10 pkt)

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

……………………………………………….………
data i czytelny podpis oceniającego/ej

