Projekt współfinansowany ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego
DIAGNOZA PROBLEMÓW ZAWODOWYCH, BARIER SPOŁECZNYCH,
RODZINNYCH I ZDROWOTNYCH
Imię: …………………………………, Nazwisko: ………………………………………..
1. Informacja o poszukiwaniu pracy – zaznacz, która z podanych sytuacji
Ciebie dotyczy?


nie poszukuję pracy – napisz dlaczego?
……………………………………………………………………………….………
….



poszukiwałem/-łam pracy, ale bezskutecznie,



dopiero zamierzam poszukiwać pracy.

2. Jak chcesz poszukiwać pracy? (podkreśl)


przez znajomych,



oczekuję na pomoc urzędu pracy,



oczekuję na pomoc opieki społecznej,



przez ogłoszenia w Internecie,



przez agencję pracy,



przez ogłoszenia w lokalnej gazecie,



będę wysyłać zgłoszenia do firm,



będę poszukiwać pracy w inny sposób – napisz jaki?
………………………………………………………………………………………

3. Przyczyny Twoich niepowodzeń (barier) w poszukiwaniu pracy – zaznacz
która sytuacja Ciebie dotyczy


brak ofert pracy w moim zawodzie,



brak kwalifikacji zawodowych,



brak możliwości dojazdu do pracy,



za niskie wynagrodzenie,



praca zmianowa,



brak warunków pracy dostosowanych do mojej niepełnosprawności,
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nieodpowiednie godziny pracy,



brak opieki dla dzieci/osób pozostających pod moją opieką,



brak ofert pracy zgodnych z moimi kwalifikacjami,



pracodawcy nie odpowiadają na moje zgłoszenia,



brak znajomości języków obcych,



brak znajomości obsługi programów komputerowych,



zły stan zdrowia,



mała samodzielność w pracy – potrzebny asystent pracy, którego nie mam,



problemy rodzinne,



nie lubię pracować z ludźmi,



problemy z uzależnieniem,



problemy finansowe (boję się, że komornik/firma windykacyjna zabierze mi
wynagrodzenie),



inne – podaj jakie
………………………………………………………………………………………

4. Mój sposób na pokonanie barier w poszukiwaniu pracy – napisz co
zrobisz żeby ich nie było
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

5. Jakiej pracy oczekujesz?


na umowę o pracę



stażu zawodowego



pracy zdalnej/telepracy wykonywanej z domu



na pełen etat



na część etatu – podaj wymiar ………………………



na umowę zlecenia



blisko miejsca zamieszkania – gdzie? ……………………………………



zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej



zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę
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z dojazdami do pracy pod warunkiem, że dowozi pracodawca



z dojazdami do pracy – samodzielnie sobie poradzę



na jedną zmianę



wielozmianowej



połączonej z wyjazdami służbowymi



za granicą – napisz gdzie?
………………………………………………………………………………………



innej – napisz jakiej?
………………………………………………………………………………………

6. W jakiej branży i na jakim stanowisku pracować?


budownictwo – stanowisko ……………….……………...................................



handel – stanowisko ………………………………………………………….......



w magazynie – stanowisko ………………………………………………...........



obsługa klienta – stanowisko ……………………………………………...........



administracja – stanowisko ………………………………………………….......



ochrona/portiernia – stanowisko ………………………………………………...



gastronomia – stanowisko ……………………………………………………….



e-commerce – obsługa sprzedaży internetowej ………………………………



księgowości – stanowisko ...…………………………………………………….



inna branża – jaka …………………………….., stanowisko …………………

7. Chcę wziąć udział w szkoleniu – jakim? – podkreśl wybrane


rejestrator medyczny



pracownik recepcji



kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej



obsługa komputera



kadry-płace



obsługa wózków widłowych



spawacz w CNC



inne – jakie …………………………………………………………………………
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