PRIJAVNICA
Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade
Management (ITM) 2021
1. PODATKI O KANDIDATU ZA USPOSABLJANJE:
Ime in priimek: _________________________________________
Ulica in hišna številka: ____________________________________
Pošta in poštna številka: __________________________________
Telefon: ______________________________ E-pošta: __________________________________
Datum rojstva: _________________________ Izobrazba: ________________________________
Dela in naloge, ki jih kandidat opravlja v podjetju: ____________________________________
S podpisom tega obrazca kot prijavitelj/kandidat:
- potrjujem verodostojnost nevednih osebnih podatkov,
- dovoljujem obdelavo vseh vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen
izvedbe dogodka po e -pošti ali telefonu; pošiljanje gradiva, povezanega z dogodkom, ali poročila o
dogodku po e-pošti in preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e -pošti

 Dovoljujem fotografiranje in snemanje dogodka ter uporabo tega v internih in javnih medijih, tudi na
družbenih omrežjih, za namene informiranja o dogodku, za promocijo dogodka in pripravo gradiva o
dogodku.

 Želim, da se moj e-naslov posreduje ostalim udeležencem dogodka in želim prejeti e-naslove
ostalih udeležencev dogodka, z namenom morebitnega poslovnega sodelovanja in vzpostavljanja
sinergij.

 Na svoj elektronski naslov želim prejemati obvestila o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki
jih izvaja SPIRIT Slovenija največ en krat mesečno. Seznanjam sem, da lahko to kadar koli preklicem
s sporočilom na naslov info@spiritslovenia.si oziroma s klikom ma »Odjava« v prejetem obvestilu.

Podpis kandidata:
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2. PODATKI O PODJETJU, KJER JE KANDIDAT ZAPOSLEN:
Naziv podjetja:

_______________________________________

Ulica in hišna številka: _______________________________________
Pošta in poštna številka: _______________________________________
Matična številka: _______________________ Davčna številka: _______________________
Url naslov: _________________________________ E-mail: __________________________
Kontaktna oseba: ___________________________

Telefon: _________________________

Panoga: ___________________________________________
Število zaposlenih v podjetju (na dan prijave): _________________________
Promet v letu 2020 (v EUR): ___________________________
Obseg izvoza v letu 2020 (v %): ________________________
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3. POSLOVNA UTEMELJENOST UDELEŽBE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU (izpolnite v
angleškem jeziku)
Company Vision:

Company Strategy / Mission Statement:

Company Goals:

Main export motives:

Existing and potential export markets:

Main products/services:

Customer profile:

Candidate's personal motives for participation in ITM education programme:

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Prijavnico skupaj z življenjepisom, kopijo diplome ter izjavo odgovorne osebe pošljite na naslov
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, »Prijava na izobraževalni
program ITM«, najkasneje do petka, 9. aprila 2021.
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