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✓ Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo...
✓ Jeśli chcesz zwiększyć swoje kompetencje społeczno – zawodowe...
✓ Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie...
✓ Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe...
✓ Jeśli chcesz zdobyć lub poszerzyć dotychczasowe doświadczenie zawodowe...
✓ Jeśli jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia i porady…
✓ Jeśli masz trudności wychowawcze z dzieckiem w wieku 6-10 lat…
Zapraszamy Cię do udziału w Projekcie „Powrót do pracy” i zrealizuj:

BEZPŁATNY KURS ZAWODOWY
zgodny z Twoimi oczekiwania i preferencjami zawodowymi – może to być kurs
samodzielnej księgowej, kurs komputerowy, na wózki widłowe lub każdy inny,
który będzie dla Ciebie szansą na wejście na rynek pracy.
Kursy zawodowe przeznaczone są dla osób mieszkających na terenie Warszawy.

Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!
Projekt realizowany jest przez:
Lider:

POLBI Sp. z o.o.

Partner:

Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o.

Partner:

Ośrodek Motywacji i Rozwoju MiR
Jolanta Studentkowska

Wraz z kursami zawodowymi oferujemy dodatkowe formy wsparcia,
które zwiększą szansę na powrót na rynek pracy. W projekcie
proponujemy możliwość skorzystania z:
➢ Diagnozy potrzeb
- indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
- indywidualne spotkanie z psychologiem
➢ Bloku aktywizacji zawodowej
- wsparcie grupowe: szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
/ społecznych
- indywidualne spotkania z coachem
➢ Warsztatów umiejętności wychowawczych
- warsztaty obejmują 30 godzin pracy
➢ Kursów zawodowych
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami
➢ Staży zawodowych
- płatne staże trwające 3 miesiące
- pośrednictwo pracy
➢ Pośrednictwa zawodowego
- indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w procesie
poszukiwania zatrudnienia
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY
W projekcie gwarantujemy:
• Zwrot kosztów dojazdu
• Obiady i serwis kawowy na zajęciach grupowych
• Płatne staże (od 997,40 zł/miesięcznie)

Kontakt:
 Zespół ds. Realizacji Projektów

tel. 530 917 012
e-mail: biuroprojekt@polbi.com.pl

