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Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására

Toborzó lap

Tájékoztató:  A  pályázati  program  célja  a  műemléki  topográfiák  elkészítését  segítő  szakmai 
szolgáltatások  társadalmi  vállalkozási  formában  való  megteremtése  Magyarországon  egy 
fenntartható innovatív foglalkoztatási program keretein belül. A program során a műemléki feladatok 
állami átszervezése miatt munkanélkülivé váló, speciális "műemlékes" tudással bíró munkanélküliek 
felkészítése  és  foglalkoztatása  zajlik  olyan piacképes tevékenységre,  amely közösségi  célokat  is 
szolgál és mindeközben önfenntartó módon tud működni. A műemléki topográfia olyan értékmegőrző, 
helyi  identitást formáló országos program, amely elvégzi  az ország, meghatározott  terület,  épített  
örökségének,  műemléki  értékeinek teljes körű felleltározását.  Eredménye egy piacképes,  számos 
tudományterület,  szakma  számára  nélkülözhetetlen  kézikönyv-,  útikönyvsorozat,  az  összegyűjtött 
háttéranyaggal együtt döntés előkészítést, területi tervezést, településfejlesztést segítő, gazdasági, 
turisztikai  műemlékvédelmi  felhasználást  lehetővé  tevő  adatbázis  lesz.  A  tervtári  gyűjtésekhez,  a 
helyszíni felmérésekhez, a digitális feldolgozáshoz, és szerkesztéshez valamint az adatbázisra épülő 
tervezett  on-line  tartalomszolgáltatás  működtetéséhez térinformatikai  szakismeretek  szükségesek. 
Ebből  a  célból  2013.  szeptember  1-től  9  hónapos  időtartamban távoktatási  rendszerben,  havi 
egyszeri konzultációval,  Térinformatikai ügyintéző képzést (OKJ 130-as sorszám) szervezünk.  A 
képzés során a részt vevők a digitális rajz képességek fejlesztésére egyéni kompetenciafejlesztést 
kapnak,  a  műemléki  helyrajzi  alkalmazást  lehetővé  tevő  oktatási  segédlet  alapján.  A 
követelményrendszer az állami vizsga előírásai  alapján kerül  meghatározásra a képző intézmény 
által. A képzés idejére megélhetési támogatást adunk. A képzés államilag elismert (OKJ-s) vizsgával 
zárul. A képzés után továbbfoglalkoztatás céljából a projekt is egy piacképes nonprofit vállalkozást 
hoz létre. 

1. Személyes adatok: 

név:  ……………………………………………………………………………………………

anyja neve:  …………………………………………………………………………………...

születési hely és idő:  …………………………………………………………………………

lakcím:  ………………………………………………………………………………………….

tartózkodási hely:  ……………………………………………………………………………..

levelezési cím:  …………………………………………………………………………………

telefonszám:  …………………………………………………………………………………..

e-mail cím:  ……………………………………………………………………………………..
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2. Munkaerő-piaci státusz

- Álláskeresői státuszban áll?  igen nem

Ha igen, akkor mióta?  :………………….

- Munkaügyi Központban regisztrált álláskereső? igen nem

Ha igen, akkor mióta?  :………………….

- Vállalkozói jogviszonyban áll? igen nem

Ha igen, akkor mióta?  :……………  Tevékenységi kör :……………………………..

- Biztosítotti / Alkalmazotti  jogviszonyban állok igen nem

Biztosított jogviszony fajtája:

- Teljes állásban dolgozom   - Iskolai tanulmányi jogviszonyban állok
- Részmunkaidőben dolgozom
- GYES /GYED /GYET-et kapok

Egyéb ellátásban részesülök:……………………………………………………………………………..
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3. Tanulmányok   (kérjük, minden végzettségét jelölje!)

- alapfokú iskolai végzettség igen nem

- szakmunkás végzettség igen nem

Megszerzett képesítés:…………………………………………………………………..

- gimnáziumi/ szakközépiskolai érettségi             igen nem

Megszerzett képesítés :…………………………………………………………………..

- OKJ-s képesítés  igen nem

Megszerzett képesítés :…………………………………………………………………..

- Főiskolai diploma

Megszerzett képesítés :…………………………………………………………………...

- Egyetemi diploma

Megszerzett képesítés :…………………………………………………………………..

Tudományos minősítés :…………………………………………………………………..

- egyéb tanfolyam (Pld. ECDL, stb.), továbbképzés, átképzés 

Egyéb :……………………………………………………………………………………….

4. Gyakorlat, szakmai tapasztalat: (húzza alá az Önre jellemzőt)

- Államigazgatásban 
- Vállalkozásban (műemlék-, környezetvédelem, építés-, út-, vízügy, földmérés) 
- Közgyűjteménynél (múzeum, levéltár, könyvtár)

- Egyéb :………………………………………………………………………………………
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5. Informatikai ismeretek

Milyen felhasználói programok használatában jártas?

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

Milyen programozási nyelvek használatában jártas?

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

Milyen operációs rendszerek használatában jártas?

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

Egyéb :…………………………………………………………………………………………………………..

6. Hátrányos helyzetűnek tartom magam igen nem

Ha igen mért? : (az Önre jellemzőhöz, kérem, rakjon x-et)

ð mert alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem

ð mert munkanélküli vagyok

ð mert tartós munkanélküli vagyok (legalább 6 hónapja nyilvántartott munkanélküli) 

ð mert nem vagyok biztosítotti jogviszonyban

ð mert inaktív kereső vagyok (kereső tevékenységet nem folytatok, de jövedelemmel 
rendelkezem, pl. nyugdíj, gyermekgondozási segély) 

ð mert 25 év alatti álláskereső vagyok

ð mert 50 év feletti vagyok

ð mert saját háztartásban legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül 
nevelek
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ð mert a mostani időpontot megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban, terhességi- gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban, ápolási díjban részesülök

ð mert olyan munkavállaló vagyok, akit munkahelyének elvesztése fenyeget

ð mert kisebbséghez tartozom

ð mert bevándorló vagyok

ð mert fogyatékkal élő vagyok

7. Részvételi szándék

Szívesen részt vennék OKJ-s térinformatikai képzésben 2013 szeptemberétől.

Igen Nem

8. Az adatkérés és kezelés célja

A TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0099 azonosító számú projekt megvalósítása során a célcsoport által 
megadott  adatok  a  toborzásban  részt  vevők  azonosítására  hivatottak.  Az  Adatkezelő  az 
Adatközlő  személyi  adatait  harmadik  személynek  át  nem  adja.  Az  adatokat  az  Adatkezelő 
kizárólag  a  projekt  számszerűsíthető  eredményeiben  vállalt  kötelezettségek  –  indikátorszám- 
teljesítésének igazolására, statisztikai célokra használja fel. A fent említett célokhoz az adatok 
anonim formában kerülnek felhasználásra.

Beleegyező nyilatkozat

Jelen nyilatkozat aláírásával vagy e-mailben történő visszaküldésével hozzájárulásomat adom,  
hogy  a  Projektben  történő  részvétel  során  személyes  és  különleges  adataimat  az  AGÓRA 
Vidékfejlesztési Alapítvány az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kezelje.

Kelt:

……………………………

név/aláírás


