ANKIETA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW
WARS S.A.
Witaj!
Chcesz przystąpić do systemu franczyzowego WARS S.A. i zarabiać w podróży ?
Wypełni poniższą ankietę i prześlij ją na adres e-mail: magdalena.karbowniczek@wars.pl
lub joanna.sasal@wars.pl
DANE KONTAKTOWE
Imię i Nazwisko:
E-mail:
Miasto:
Region/Województwo:
Telefon kontaktowy:
1. Poziom wykształcenia
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
inne
2. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
tak
nie
3. W jakiej formie prawnej ?
Spółka jawna
Spółka cywilna
Spółka komandytowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednoosobowa działalność gospodarcza
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
4. Proszę krótko opisać swoje doświadczenie zawodowe ( na jakich stanowiskach Pan/pani
pracował/a, staż pracy, podstawowe obowiązki na wymienionych stanowiskach/funkcjach):

5. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w pracy w gastronomii?
nie
tak do 1 roku
tak do 2 lat
tak do 3-4 lat
tak powyżej 4 lat
6. Czy ma Pan/Pani w swoim doświadczenie zawodowym niepowodzenia związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej? Jeśli tak proszę opisać czym było to spowodowane?

7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w budowaniu zespołu i zarządzaniu ludźmi?
nie
tak do 1 roku
tak do 2 lat
tak do 3-4 lat
tak powyżej 4 lat
FRANCZYZA W WARS S.A.
8. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w prowadzeniu biznesu na zasadach franczyzy?
tak
nie
9. Którym z modeli franczyzowych oferowanych przez WARS S.A. jest Pan/Pani
zainteresowany/a?
Franczyza wagonowa, związana z obsługą wagonów restauracyjnych
Franczyza minibar, związana z obsługą wózków mobilnych w pociągach TLK
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10. Jakie Pan/Pani zna podstawowe zasady współpracy franczyzowej (z czym wiąże się współpraca
oparta na franczyzie) ?

11. Co motywuje Pan/Panią do zastania franczyzobiorcą WARS S.A. ?

12. Jakie widzi Pan/Pani trzy największe zalety prowadzenia działalności gastronomicznej w
pociągach PKP Intercity ?

13. Jakie widzi Pan/Pani trzy największe wady prowadzenia działalności gastronomicznej w
pociągach PKP Intercity ?

14. Czy ma Pan/Pani doświadczenie we współpracy z WARS S.A. ?
tak
nie
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INFORMACJE BIZNESOWE
15. Z jaką kwotą inwestycji Pani/Pana zdaniem należy się liczyć przystępując do systemu
Franczyzowego WARS ?

16. Jakiej wielkości zarobków oczekuje Pan/Pani z prowadzonej przez siebie działalności
gastronomicznej (w skali miesiąca) ?

17. Czy planuje Pan/Pani prowadzić działalność w pociągach PKP Intercity:
samodzielnie
ze wspólnikiem
inne…………………………..
18. Czy prowadzi Pan/Pani obecnie inną działalność gospodarczą? Jeśli tak w jakiej branży ?
Tak
Nie
19. W jaki sposób będzie Pan/Pani poszukiwał/a osób do pracy w wagonach ?
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20. Czy prowadzi Pan/Pani rozmowy z innymi sieciami franczyzowymi ? W jakiej branży ?

INNE
21. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o ofercie franczyzy WARS ?
z ogłoszenia w Internecie
ze strona www.wars.pl
z prasy/mediów
od znajomych
od rodziny
w oddziale WARS lub Centrali spółki
Inne (jakie?)………………………………………………………………………

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych WARS S.A. moich
danych osobowych zawartych w ofercie współpracy na potrzeby realizacji procesów i
projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez WARS S.A. obecnie oraz w przyszłości,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr
133, poz. 883). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi
prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz
żądania usunięcia w każdym terminie.”

……………………………………………………………………………………….
Data i Podpis
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