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REALIT-AC,JI
PORADY*:

TR\/VAIVI

A:

10.04.2017r.

09:00-13:00

,,Szkolenie szansq na zatrudnienie"
informacja zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejesftowanych w PUP chc4cych uczestruczyl w kursie
szg,taczka.

Celem zaiq0: jest zapoznanie uczestnik6w spotkania z organizacjq
kursu .realizowanego pfizez Powiatowy Urzqd Pracy w Dzialdowie.

28.04.2017r.

.lak skuteez nt e szrrka6 o ra EV - odk rvi
potenci al zawodowv"
Cel porad

.vz

SWO

09:00-13:00

Zapoznanie osob bezrobotnych z metodami i sposobami

poszukir,vania pracy.

Okreslenie predyspozycji zawodowych i umiejgtnoSci z
wykorzystaniem testu ,Kwestionariusz Zainteresowaf
Zawodowych'
Zajgcia skierowane se do os6b, kt6re chcE zwigkszyC poczucie
pewnoSci siebie. Dokona6 identyfikacji swoich umiejgtnoSci mocnych

i slabych stron. Poznad

swoje predyspozycje zawodowe, kt6re mog4
okaza(, sig drogowskazem do planowania Scie2ki edukacyjnej lub
zawodowej. Zapoananie uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pracy,
metodami poszukiwania pmcy, rol4 jake spetniaj4 dokumenty
ap likac yj ne. Przygotowanie do rozrnowy kwali fi kac yj nej .

09.05.2017r.

Jak skutecznie szukac pracy - odkryj swoj
potencial zawodowv"
Cel porady: Zapoznanie osob bezrobotnych z metodami i sposobami
poszukiwania pracy.

OkreSlenie predyspozycji zawodowych i umiejgtnoSci z
wykorzystaniem testu ,Kwestionariusz Zainteresowafr
Zawodowych'
Zajgcia skierowane s4 do os6b, kt6re chc4 zwigkszyd poczucie
pewnoSci siebie. Dokonad identyfikacji swoich umiejgtnoSci mocnych

i slabych stron.

Poanad swoje predysporycje zawodowe, kt6re mogQ

okaza(, sig drogowskazem do planowania Sciezki edukacyjnej lub
zawodowej. Zapouranie uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pracy,
metodami poszukiwania pracy, rol4 jak4 spetniajq dokumenty
aplikacyjne. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

09:00-13:00

T

1,

,rMoje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

10.05.2017r.

- ABC

09:00-13:00

informacja zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPCelem zaiq0z jest zapomanie uczestnik6w z zakresem uslug
realizowanych prizez Powiatowy Urzqd Pracy w Dzialdowie,
instrumentami rynku pracy i pozostalymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mo2e zaproponowad swoim klientom.

,,Dokumentv aplikacyjne
15.05.2017r.

- moja wizytflwka

09:00-13:00

poradnictwo grupowe dla os6b bezrobotnych.
Celem zaig(,zjest pomanie zasad i nabycie umiejgtnoSci pisania
Zyciorysu zawodowego i listy motywacyjnego. Pisanie dokument6w
aplikacyjnych.

19.05.2017r.

,oAutoprezentacj a - komunikacj a
interpersonalna w' poszukirvaniu pr&c1,'r

09:00-13:00

poradnictwo grupowe dla os6b bezrobotnych do. 30 r.2.
Celem zaige jest poznanie zasad prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej. USwiadomienie uczestnikom korzySci, jakie moge
osi4gn4d, jeSli starannie przygotujq sig do spotkania z pracodawc4.
-

Przeanalizowanie blgd6w

i potknigd popetnianych

podczas rozm6w

kwalifikacyjnych.

25.05.2017r.

,rMoje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

- ABC

09:00-13:00

informacja zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPCelem zaiq0z jest zapomanie uczestnik6w z zakresem uslug
realizowanych przez Powiatowy Urz4d Pracy w Dzialdowie,
instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mo2e zaproponowa6 swoim klientom.

20.06.2017r.

,rMoje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

- ABC

informacja zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPjest
zaponranie uczestnik6w z zakresem ustug
Celem zaig0:
realizowanych przez Powiatowy Urzqd Pracy w Dzialdowie,
insffumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mo2e zaproponowad swoim klientom.

23.06.2017r.

k

k

nie szukac ra - odk
potenci al zawodowv"

SWO

Cel porady: Zapoznanie osob bezrobotnych z metodami i sposobami
poszukiwania pracy.

OkreSlenie predyspozycji zawodowych

i

umiejgtnoSci z

wykorzystaniem testu ,Kwestionariusz Zainteresowali

09;00-13;00

!

t

Zawodowych"
Zajgcia skierowane sQ

do os6b, kt6re chcE zwigkszyd

poczucie

pewnoSci siebie. Dokonad identyfftacji swoich umiejgtno5ci mocnych

i slabych

stron. Pozna6 swoje predysporycje zawodowe, kt6re mogQ
okazae, sig drogowskazem do planowania Scie2ki edukacyjnej lub
zawodowej. Zaponranie uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pracy,
metodami poszukiwania pracy, rol4 jake spehiaj4 dokumenty
aplikacyj ne. Przygotowanie do rozmowy kwalifi kacyj nej

Osoby zainteresowane udzialem w poradach grupowych zawodowych
i inform aqi zawodowej grupowej proszone sQ o wczesniejszy kontakt ze swoim
doradc4 klienta w pokoju nr 1,1a,,2, i9w PUP Dzialdowo ul. Chopina 6
od poniedzialku do pi4tku w godzinach:
od 08:00 do 14:00

lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 697 59-27- doradca zawodowy, Miasto
Dziatdowo 23 697 59-19, Gm. Dzialdowo 23 697 59-22, Gm. llowo 23 697 59-18
oraz osoby niepelnosprawne 23 697 59-27.
Udzial w poradach grupowych jest bezplatny.

Serdecznie Zapraszamy !
PUP w Dzialdowie zastrzega sobie prawo do zmiany terminow grupowch porad
zawodowych.
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