Projekt współfinansowany ze środków programu
Unii Europejskiej realizowany pod nadzorem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

FEDERACJA PRACODAWCÓW
POLSKI ZACHODNIEJ

BADANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY
ANKIETA DLA BEZROBOTNYCH
W ramach projektu „Lokalna inicjatywa wspierająca utworzenie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych” w ramach programu Phare 2002
Koordynacja działań instytucji rynku pracy pod nadzorem Jednostki Kontraktującej – Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)”
1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Wiek:
do 24 lat
25-34
35-44
powyżej 44 lat
3. Miejsce zamieszkania:
miasto
wieś
4. Czy jest Pani zarejestrowana jako bezrobotna?:
tak
nie
5. Jakie kwalifikacje Pan/Pani posiada?
a) wykształcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe / policealne
wyższe
b) kursy zawodowe:
komputerowe
językowe
budowlane

elektryczne
mechaniczne
prawo jazdy
inne ................................................................................................
c) umiejętności:
znajomość języków obcych
obsługa komputera
prawo jazdy
umiejętności interpersonalne
inne.................................................................................................
d) uprawnienia:
budowlane
elektryczne
mechaniczne
inne................................................................................................
e) doświadczenie zawodowe:
bez doświadczenia
do 1 roku
do 5 lat
powyżej
6. Jakie są Pana/Pani oczekiwania dotyczące warunków zatrudnienia?
a) okres zatrudnienia:
praca sezonowa
do 1 roku
powyżej 1 roku
b) odległość (mobilność)-ile km byłaby Pan/Pani skłonny dojeżdżać do pracy?:
do 20 km
do 30 km
do 50 km
powyżej 50 km
c) czas pracy:
jednozmianowy
wielozmianowy
nienormowany
d) forma zatrudnienia:
umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
samozatrudnienie
dowolna forma zatrudnienia
e) wynagrodzenie miesięczne brutto:
najniższe krajowe wynagrodzenie
1000 zł
1100-1500 zł
1600-2000 zł
powyżej 2100
bez znaczenia

7. Które z wymienionych form przeciwdziałania bezrobociu zaoferowano Panu/Pani w ciągu ostatnich 6
miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy?
przedstawiono ofertę pracy
zaproponowano przeszkolenie
wypłacano jedynie zasiłek
skierowano do ośrodka pomocy społecznej
zaproponowano prace interwencyjne
zaproponowano roboty publiczne
nic nie zaproponowano
8. Z jakich form aktywizacji zawodowej bezrobotnych chciałby Pan/Pani skorzystać w najbliższym
czasie?
roboty publiczne
prace interwencyjne
staż absolwencki
pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego
kursy i szkolenia
9. Jakiego typu kursy, szkolenia zawodowe interesują Pana/Panią w celu podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych:
komputerowy
samodzielny księgowy
nowoczesny magazynier
spawanie w osłonie
bukieciarstwo
pielęgniarstwo (opiekun domowy)
obsługa kasy fiskalnej
operator koparki
operator wózków widłowych
operator ładowarki
prawo jazdy kategorii C
kucharz garmażer
kelner/barman
pracownik wielofunkcyjny do obsługi biura
10. W jakiej branży chciałaby Pan/Pani pracować:
Rolnictwo i łowiectwo
Rybołówstwo i rybactwo
Górnictwo i kopalnictwo
Działalność produkcyjna
Zaopatrywanie w energię, wodę, gaz

Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, składowanie i łączność
Pośrednictwo finansowe

Obsługa nieruchomości i firm
Administracja publ. i obrona narodowa
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
Pozostała działalność usługowa

11. Jakie metody poszukiwania pracy uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze:
poprzez Powiatowy Urząd Pracy
poprzez ogłoszenia prasowe
poprzez ogłoszenia w internecie
poprzez bezpośrednie wizyty w zakładach pracy
poprzez krewnych i znajomych

poprzez lokalne centra informacji dla bezrobotnych
12. Jakie czynniki według Pana/Pani oceny decydują o otrzymaniu zatrudnienia?
odpowiednie wykształcenie
wysokie kwalifikacje zawodowe
staż i doświadczenie zawodowe
młody wiek i dyspozycyjność
szerokie znajomości
wysokie cechy interpersonalne
13. Dlaczego nie może Pan/Pani uzyskać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy?
brak ofert
nie mam odpowiednich kwalifikacji
mam zawód, w którym szczególnie trudno znaleźć pracę
z powodu wieku
z powodu płci
nie mam odpowiednich znajomości
brak odpowiedniego wykształcenia
Jeżeli chce się Pan/Pani znaleźć w bazie danych osób poszukujących pracy przy Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego, proszę wypełnić rubryki poniżej:
1. Imię:

.......................................Nazwisko: ...................................................................

2. Adres: .............................................................................................................................
3. Telefon: ...........................

fax: ............................

e-mail: ....................................

(„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst DZ.U. Nr 101 poz.
926 z 2002 r. )wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej
ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie dla potrzeb
procesu rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji Krajowego Programu Phare 2002 Spójność Społeczna
i Gospodarcza”)

......................................................
Data i podpis

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

