Geef IT door!: Aanmelding professional Geef IT Door

Individueel of team?
Je staat op het punt je aan te melden als gastdocent (of team van gastdocenten) voor Geef IT Door. Dit proces
duurt ongeveer 10 minuten. Hierna ontvang je een bevestiging van je aanmelding en zal je vanaf dat moment
automatisch emails ontvangen wanneer een school in jouw buurt een gastles wil hebben.
Heb je vragen over het proces of wil je meer informatie over Geef IT Door? Kijk op de website of neem contact op
via info@geefitdoor.nl.
Ik wil me inschrijven als:

Naam van het team
Kies een naam voor je team - gebruik bij voorkeur een bedrijfsnaam (eventueel aangevuld met afdeling). Deze
teamnaam wordt zichtbaar op de website van GeefITDoor.
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Personalia
Je hebt ervoor gekozen een team aan te melden. Per team is één contactpersoon nodig. Deze contactpersoon
ontvangt mails van Geef IT Door en kan ze desgewenst doorsturen aan de verschillende teamleden.
Wat is je naam?
Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Wat is je geslacht?

Wat is je geboortejaar?

Wat is je woonplaats?

Wat is je telefoonnummer?
Vul je telefoonnummer zonder streepjes of spaties in.

Wat is je e-mail adres?

Wat is je opleidingsniveau?
Vink het hoogstgenoten opleidingsniveau aan.
MBO
HBO
WO
Anders
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Personalia: LinkedIn
Een LinkedIn-pagina is voor ons een nuttige bron, op basis waarvan we beter kunnen inschatten welke
onderwijsinstelling en activiteit bij je/je team past.
Heb je een LinkedIn-pagina?

Heeft je bedrijf een LinkedIn-pagina?

Vul hieronder het webadres (URL) van je LinkedIn-pagina in:

Vul hieronder het webadres van de LinkedIn-pagina van je bedrijf in:

Het webadres is te vinden in de URL als u op uw eigen profielpagina bent:
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Het webadres is te vinden in de URL als u op de profielpagina van uw bedrijf bent:
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Werkkring / -ervaring
Wat is de naam van het bedrijf / de instelling waar je werkzaam bent?

Wat is de website van het bedrijf / de instelling waar je werkzaam bent?

Sinds welk jaar ben je actief in de ICT?

Wat is je functie?

Hoeveel gastdocenten zijn er (ongeveer) beschikbaar in het team?
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Postcodegebieden
In welke postcodegebieden wil je (/je team) graag gematcht worden?
Vul hieronder tenminste één, en maximaal drie postcodes in van locaties waar een eventuele match bij voorkeur in
de buurt moet zijn. Gebruik bijvoorbeeld de postcode van kantoren of andere gebouwen waar je regelmatig in de
buurt bent.
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Afsluiting
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
Om je inschrijving te voltooien dien je akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:
Het aanmeldformulier heb ik naar waarheid ingevuld.
Geef IT Door mag mijn contactgegevens alleen gebruiken om een match te maken tussen mij en een
onderwijsinstelling.
Mijn contactgegevens worden niet aan derden verstrekt (anders dan de onderwijsinstelling voor de match).
Alleen de locatie van mijn bedrijf, mijn functie en voorkeur voor activiteiten mogen op de Geef IT Door
landkaart op deze site worden getoond.
U geeft toestemming dat de door u ingevulde gegevens gebruikt worden om gastlessen te organiseren. In
onze privacyverklaring kunt u lezen dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
Ga je akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden?

Let op! Indien je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan je niet deelnemen. Voor vragen verwijzen
wij je graag door naar info@geefitdoor.nl
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