BA-08/3
Jelentkezési lap
Munkaerő-piaci szolgáltatásra

Jelentkező neve:
Születési hely:

Születési idő:

Lakcím:

Levelezési cím:

Telefonszám:
E-mail cím:
Legmagasabb
végzettsége (és szintje)
Szakmai tapasztalat
(évek megadásával)

Kérjük, jelölje meg jelenlegi munkaerőpiaci státuszát: (húzza alá)

tanuló/hallgató –álláskereső-foglalkoztatottvállalkozó-egyéb

Igénybe venni kívánt szolgáltatás (kérjük jelölje X-szel az igényelt szolgáltatást és adja meg a
szükséges alkalmak számát a 3. oszlopban):

A szolgáltatás megnevezés

A szolgáltatás díja

Munkaerő-piaci információnyújtás

Díjtalan

Kompetencia felmérés és értékelés
tesztek alapján
Egyéni álláskeresési tanácsadás

(6db teszt Br.5000 Ft)
(6 alkalom/ 6x 90 perc / Br. 28 000
Ft)

1. Ülés: Kompetencia felmérés

(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)

2. Ülés: Egyéni cselekvési terv

(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)

készítése
3. Ülés: Önmenedzsment, Öneladás

(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)

4. Ülés: Személyes portfólió

(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)

készítés
5. Ülés: Smart álláskeresési
technikák
6. Ülés: Állásinterjúra való
felkészítés

(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)
(1 alkalom /90 perc/ Br. 5000 Ft)

CEIPES Hungary Egyesület
4028 Debrecen Nyíl utca 97.
+36 30 396 5854
www.karrierdebrecen.hu
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BA-08/3
Jelentkezési lap
Munkaerő-piaci szolgáltatásra
(Br. 9000 Ft/nap. 1 nap 6 óra) A díj

……………………………………műhelymunka

tartalmazza a foglalkozáson felhasznált
eszközök, munkalapok, és szünetekben
felszolgált frissítők (tea, kávé, házi keksz,
gyümölcs és ásványvíz árát is.)

Karrier Coaching

(Az első 2 alkalom ingyenes, minden
további alkalom/90 perc/ Br. 5000 Ft

Pszichológiai tanácsadás

(Az első 2 alkalom ingyenes, minden
további alkalom/50 perc/ Br. 5000 Ft

Jogi tanácsadás

(Az első alkalom/ 30 perc ingyenes,
minden további megkezdett óra Br.
5000 Ft

Aláírásommal


kijelentem, hogy a szolgáltatásokról szóló tájékoztatót átolvastam, a benne foglaltakat tudomásul
vettem.



kijelentem, hogy a CEIPES Hungary Egyesület elektronikus adatbázisában előzetesen regisztráltam



kijelentem, hogy igénybe kívánom venni az általam megjelölt szolgáltatás(oka)t, melynek díját a
Fizetési feltételeknek megfelelően kiegyenlítem a szolgáltatás megkezdése előtt.



kijelentem továbbá, hogy a CEIPES Hungary Egyesület Fizetési feltételeit elolvastam és tudomásul
vettem,



jelen jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott
személyes adatokat, valamint a keletkezett dokumentumait a CEIPES Hungary Egyesület
nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával
kezelje.

Kelt.:…………………………………………

...................……………………….
Jelentkező

…….……..………………………………………..
CEIPES Hungary Egyesület

CEIPES Hungary Egyesület
4028 Debrecen Nyíl utca 97.
+36 30 396 5854
www.karrierdebrecen.hu
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Fizetési feltételek

A szolgáltatás díja készpénzben, postai csekken vagy banki átutalással egyenlíthető ki. A
szolgáltatási díj befizetési határideje megegyezik a jelentkezés határidejével.
A díjat - ügyfélfogadási időben - befizetheted személyesen az irodánkban (4028
Debrecen, Nyíl utca 97.). Az átutalásos, illetve csekkes befizetéshez szükséges adatok:
CEIPES Hungary Egyesület
4274 Hosszúpályi Világos utca 8.

Postai csekkes befizetés esetén a csekket küldd el a megadott címre, vagy személyesen
hozd be irodánkba. Kérjük, a csekkre a következő információkat feltétlenül írd rá: a
szolgáltatástípust, amire jelentkeztél (pl. Álláskeresési tanácsadás), a neved és a
lakcímed.

Átutalással
is
kiegyenlítheted
a
szolgáltatási
díjat.
Az
ehhez
szükséges
bankszámlaszámot a jelentkezési lap kitöltésekor adjuk meg.
Kérjük, hogy a
megjegyzés rovatba feltétlenül írd rá szolgáltatástípust, amire jelentkeztél (pl.
Álláskeresési tanácsadás), a neved és a lakcímed. Fontos tudnivaló, hogy számlát csak a
bankszámla tulajdonos nevére tudunk kiállítani.

Postai csekkes befizetés és átutalás esetén a szolgáltatás igénybevétele napjáig kell
elindítani a tranzakciót, a beérkezés dátuma a határidő lejárta utánra is eshet. A
befizetés tényét viszont igazolni kell a szolgáltatás megkezdése napján.

Számla igénylése
Készpénzes befizetés esetén csak a befizetéskor tudunk számlát kiadni, utólag nem áll
módunkban.
Postai befizetés esetén számla-igényedet és a vevő pontos adatait (név, cím) az
utalvány közlemények rovatában kell feltüntetni, ennek hiányában nem tudunk számlát
kiadni.
Banki átutalás esetén számlaigényedet és a vevő adatait (név, cím) a közlemény
rovatban kell feltüntetni, ennek elmulasztása esetén számlát nem áll módunkban
kiállítani. Banki átutalás esetén a vevő csak a számlatulajdonos lehet.
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