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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia: zakreślenie krzyżykiem wybranego kursu/ów, uzupełnienie danych 

osobowych oraz czytelny podpis i przesłanie zgłoszenia na konto e-mail: biuro@global.waw.pl oraz 

k.grabowski@global.waw.pl, bądź Faxem na nr: 022 333 74 28  

 

Miejsce szkolenia: Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa 

 

DLA SZKOLENIA 

 

□  08-09.04.2014  PREZENTACJA PSYCHOLOGICZNYCH TECHNIK REKRUTACYJNYCH 

□  16-17.06.2014  PREZENTACJA PSYCHOLOGICZNYCH TECHNIK REKRUTACYJNYCH 

1. Projektowanie procesu oceny kompetencji kierowniczych 

2. Prezentacja podstawowych kompetencji kierowniczych 

3. Analiza wymagań jakie powinny spełniać osoby oceniające kompetencje kierownicze 

4. Prezentacja testów psychometrycznych stosowanych w diagnozie kompetencji kierowniczych 

5. Prezentacja testów biznesowych 

6. Omówienie przykładowych metod sprawdzania wiedzy i doświadczeń 

7. Analiza specyfiki rozmowy kompetencyjnej 

8. Analiza czterech poziomów komunikatu 

9. Przykładowe pytania sprawdzające postawę i wartości kandydata 

10. Próbki pracy i Assesment Centre 

11. Krótka prezentacja metod niestandardowych – testy projekcyjne 
 

DANE UCZESTNIKA: 

 

IMIĘ:  ...................................................................................................................................................................................  

NAZWISKO:  ......................................................................................................................................................................  

TEL.:  ....................................................................................................................................................................................  

E-MAIL:  ..............................................................................................................................................................................  

Dane do faktury:  .................................................................................................................................................................  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

 Firma Global Training Centre zapewnia: udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem, materiały szkoleniowe w 

wersji papierowej i na nośnikach CD, przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem.  

 Zgłoszenia wstępne przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.  

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do siedziby Global Training Centre Sp. z o.o. faxem lub skan na 

konto e-mail wraz z potwierdzeniem przelewu. 

 Odwołanie szkolenia należy przesłać drogą mailową najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia. po upływie 

tego terminu wpłaty nie będą zwracane przez szkołę. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub prowadzących, w wypadku zdarzeń losowych niezależnych 

od organizatora. W wypadku odwołania szkolenia przez organizatora zwracamy wniesioną opłatę. 

 Istnieje możliwość zastępstwa uczestnika inna osobą, po uprzedniej informacji. 

 Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.  

OŚWIADCZENIA:  

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami uczestnictwa. Upoważniam firmę Global Training Centre 

Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Zobowiązuję się do uregulowania należności w 

wysokości 550zł netto + 23% VAT za udział w kursie na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (data wpływu na konto 

organizatora) na rachunek Global Training Centre Sp. z o.o. : 13 1090 2851 0000 0001 1075 7581.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global 

Training Centre Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności. 

 

 

         ……………………..      ………………………. 

miejscowość, data                                                           podpis 

 


