JELENTKEZÉSI LAP
a 2022. évi népszámlálási feladatok elvégzése kapcsán számlálóbiztosi feladatok ellátására
Alulírott jelentkezem a 2022. évi népszámlálással kapcsolatos számlálóbiztosi feladatok
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő ellátására.
1. Főbb adataim: (Nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltendő!)
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely:
Telefonszám:
E-mail cím:
2. Iskolai végzettség:



középfokú



felsőfokú

3. Gazdasági aktivitás:




foglalkoztatott
álláskereső




nyugdíjas
egyéb, éspedig:

4. Foglalkoztatottként hol dolgozik:







központi igazgatás és intézményei
önkormányzati igazgatás és intézményei
társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szervezet
vállalati/vállalkozói terület
egyéb, éspedig:

5. Részt vett-e már korábban kérdezőként/koordinátorként lakossági típusú adatfelvételben?



igen, mégpedig



nem






népszámlálás, próbaszámlálás, mikrocenzus
általános mezőgazdasági összeírás
egyéb KSH-s lakossági összeírás
egyéb interjú típusú adatfelvétel

6. Nyelvismeret:
7. Székesfehérvár Megyei Jogú Város mely településrészén (pl.: Belváros, Öreghegy, Maroshegy,
Szárazrét, Felsőváros, Búrtelep) tudna számlálóbiztosként dolgozni?

8. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munkához rendelkezem:
- saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (olyan informatikai eszköz, amely
segítségével meg lehet tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni tud, pl.: PC, laptop,
tablet)
- elektronikus és telefonos elérhetőséggel (a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében
rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel)
9. Nyilatkozom, hogy a számlálóbiztosi munka elvégzéséhez az alábbi tulajdonságokkal,
készségekkel rendelkezem








jó fellépés, beszélőképesség
konfliktustűrő képesség
határidők pontos betartása
magabiztos számítógépes ismeret
kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
titoktartás








udvarias magatartás
tájékozódási készség, helyismeret
fizikai erőnlét, terhelhetőség
tanulási készség
empátia
lelkiismeret, precizitás

10. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok: (Amennyiben nem járul hozzá
személyes adatainak kezeléséhez abban az esetben számlálóbiztosként nem foglalkoztatható!)



Nyilatkozom, hogy a népszámláláshoz készített adatkezelési tájékoztatót elolvastam és annak
tartalmát megértettem.



Hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapomon feltüntetett személyes adataimat Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő a népszámláláshoz készített adatkezelési
tájékoztatóban foglalt célból és módon kezelje.



A jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala a szükséges személyes adataimat továbbítsa a Központi Statisztikai Hivatal felé.
Kelt, Székesfehérvár, 2022.

jelentkező aláírása*
*

A jelentkezési lap a jelentkező aláírása nélkül nem érvényes.
A jelentkezési lap megfelelő rovatai X-szel jelölendő!

