
DiAZ – Doświadczeni i Aktywni Zawodowo by Career Angels

Dla sprawnego udziału w Projekcie Uczestnik podpisuje regulamin i klauzulę poufności. 

Naszym wspólnym celem jest realizacja programu, który ma umożliwić Uczestnikowi znalezienie ścieżki kariery i 
źródła dochodu (jak np. stałe zatrudnienie, współpraca projektowa, interim’owa – zajęcie przynoszące dochód), 
dlatego Uczestnik jest zobowiązany:

• szczerze przedstawić swoją sytuację, aby możliwa była
obiektywna ocena dołączenia do Programu

• przedstawić dokumenty (CV, referencje, wyniki testów)
umożliwiające ww. kwalifikację do Programu

• przedstawić osoby, które – w razie takiej potrzeby – będą mogły
udzielić Uczestnikowi referencji ustnych

• zapoznać się dokładnie z proponowanym przebiegiem Programu –
zakresem, wykorzystywanymi narzędziami, długością trwania,
wymaganiami merytorycznymi i czasowymi

• być świadomym reguł, które wykluczają go z możliwości dołączenia
do lub wyłączenia go z Programu

• zachowania poufności danych, narzędzi, materiałów

Kryteria rekrutacji – osoby, które mogą aplikować: 
• mają skończone 50 lat i mieszkają w Warszawie
• nie pracują od 12 miesięcy lub dłużej
• szukają pracy i nie mogą jej znaleźć
• ostatnio zajmowały rolę kierowniczą w 

korporacji: min. stanowiska N-1, nie krócej niż
7 lat

Oczekiwane:
• 4-5 h dziennie przeznaczone na szukanie pracy 
• pełne zaangażowanie i pozytywne nastawienie 
• chęć podejmowania nowych wyzwań
• wywiązywanie się ze wspólnie ustalonych terminów
• umysł otwarty na próbowanie nowych rzeczy
• śledzenie swoich postępów w rzetelny sposób
• dokumentowanie danych pokazujących postępy w

poruszaniu się po rynku pracy – m.in. kontaktów z
headhunterami czy pracodawcami

• otwartość na feedback (zwłaszcza trudny)
• dzielenie się z nami regularnie (co 1-2 tygodnie)

swoimi przemyśleniami w sposób pisemny
• mówienie o emocjach, frustracjach, odczuciach

Organizator Career Angels:
• zatwierdza i weryfikuje Uczestnika, który chce dołączyć do Programu oraz zastrzega sobie możliwość 

odmówienia udziału w Programie bez podawania powodu odmowy
• nie bierze odpowiedzialności za wsparcie psychologiczne Uczestnika – jeśli Uczestnik potrzebuje 

profesjonalnego wsparcia psychologicznego lub innego rodzaju terapii (i/lub z tego powodu nie powinien 
kontynuować) zostanie to zakomunikowanie pisemnie

• zasady związane z udziałem w Programie obowiązują offline i online
• uczestnictwo w konsultacjach jest obowiązkowe, harmonogram i długość wsparcia są ustalane na początku

Programu i jego przebieg może być modyfikowany tylko w szczególnych przypadkach, gdy konsultant tak 
zarekomenduje na podstawie naszych poprzednich doświadczeń i statystyk

• osoby naruszające zasady zostają natychmiast usunięte z Programu bez możliwości powrotu

Zachowanie poufności:
• Uczestnik zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności (podczas udziału w Programie oraz po jego 

zakończeniu) odnośnie metodologii, narzędzi oraz informacji omawianych podczas Programu pod karą 
grzywny 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Ja, __________________________, z numerem dowodu lub PESEL  _________________________, 
przeczytałem/am, zrozumiałem/am i akceptuję cały regulamin. 

Administratorem danych osobowych jest Troaching Institute, właściciel marki Career Angels, NIP: 1132626748, adres oddziału: Wspólna 69/8, 00-
687 Warszawa. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zapewnienia uzgodnionego zakresu ww. bezpłatnych 
usług. Udostępnienie danych jest dobrowolne i masz prawo do ich wglądu oraz zmiany. 

………………………………………………………………………………
Data, Twój podpis

   → Dla Uczestnika

   Zakwalifikowany Uczestnik dostaje bezpłatnie:
   - test kompetencyjny
   - sesje z doświadczonym doradcą kariery
   - dostęp do materiałów
   - spotkania merytoryczno-networkingowe
   - wsparcie przy wypracowaniu wszystkich 
     niezbędnych narzędzi, by się skutecznie poruszać
     po rynku pracy: 
     * CV, profil na LinkedIn
     * lista headhunterów i potencjalnych pracodawców
     * symulacje rozmów kwalifikacyjnych itd.

   → Aplikuj!

   Podpisz ten dokument, zeskanuj / zrób 
   zdjęcie i odeślij wraz ze swoim CV, 
   i krótkim opisem swojej sytuacji 
   na DiAZ@CareerAngels.eu

   Wybierzemy 12 osób. Rekrutacja do 
   pierwszej edycji trwa do 31.03.

mailto:DiAZ@CareerAngels.eu

