Jelentkezési lap
Külföldi mobilitásra

Jelentkező neve:
Születési hely:

Születési idő:

Lakcím:

Levelezési cím:

Telefonszám:
E-mail cím:
Legmagasabb végzettsége (és szintje)
Szakmai tapasztalat (évek megadásával)
Nyeltudás ( és szintje)
Kérjük, jelölje meg jelenlegi munkaerőpiaci státuszát: (húzza alá)

tanuló/hallgató –álláskereső-foglalkoztatottvállalkozó-egyéb

Melyik mobilitásra programunkra jelentkezik?
Mobilitási program megnevezése
Ideje és helye

Részvételi díj
Br. 5000 Ft (önkénteseinknek Br. 2000 Ft)









kijelentem, hogy a Mobilitási programról szóló tájékoztató (INFOPACK-ot) átolvastam, a
benne foglaltakat tudomásul vettem.
kijelentem, hogy a CEIPES Hungary Egyesület elektronikus adatbázisában előzetesen
regisztráltam
kijelentem, hogy részt veszek az általam megjelölt Mobilitási programon, amelynek utazási
költségét saját magam előfinanszírozom, az utazási dokumentumokat megőrzöm, és azzal
a Partnerintézmény felé maradéktalanul elszámolok a megadott határidőn belül.
kijelentem, hogy a Mobilitási programhoz a Részvételi díját a Fizetési feltételeknek
megfelelően kiegyenlítem a jelentkezésemmel egyidejűleg.
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

Jelentkezési lap
Külföldi mobilitásra

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
neved és a lakcímed, valamint „Törökországi mobilitás”

Átutalással

is

kiegyenlítheted

bankszámlaszám: ERSTE Bank

a

regisztrációs

díjat

-

az

ehhez

szükséges

11600006-00000000-76285824

Fontos tudnivaló, hogy számlát csak a bankszámla tulajdonos nevére tudunk kiállítani.

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.

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

