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,rMoje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

23 .10.2017r.

- ABC

09:00-13:00

informacj a zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPjest
zaponranie uczestrik6w z zakresem usfug
zajq(,:
Celem
realizowanych przez Powiatowy Urz1d Pracy w Dzialdowie,
insffumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP moze zaproponowad swoim klientom.

26.10.2017r.

,rMetody poszukiwania pracy - jak skutecznie
poruszad sig po rynku pracy "

09:00-13:00

- poradnictwo grupowe dla os6b bezrobotnych do. 30 r.z.
Celem zajg& Ksztahowanie umiejgUro5ci aktywnego poszukiwania
pracy
or

-

zapozrlanie sig ze sposobami

az naby cie um iej gtn o S c i

sp

i metodami poszukiwania pracy

orz 4dzania ap I ikacyj nych.

,,Moje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

03.L 1.2017r.

- ABC

09:00-13:00

informacj a zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPjest
Celem zajg(.2
zapounnie uczesfirik6w z zakresem uslug
realizowanych przez Powiatowy Urzqd Pracy w Dzialdowie,
instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacvjnymi, kt6re PUP moZe zaproponowai swoim klientom.

20.11.2017r.

09:00-13:00
.

noDokumenty aplikacyjne - moja wizyt6wka
poradnictwo grupowe dla os6b bezrobotnych.

Celem zajq(,:jest pozranie zasad i nabycie umiejgtnoSci pisania
zyciorysu zawodowego i listy motywacyjnego. Pisanie dokument6w
aplikacyl'nych.

,,Moje miejsce na rynku pracy
bezrobotnego"

04.12.2017r.

09:00-13:00

- ABC

informacja zawodowa grupowa dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUPCelem zaig(,: jest zapomanie uczesUrik6w z zakresem uslug
realizowanych przez Powiatowy Urzqd Pracy w Dzialdowie,
instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP moze zaproponowad swoim klientom.

12.12.2017r.

,, Odkrvi
Cel poradl':

swoi p otenciat zawodowv"-

09:00-13:00

i umiejgtnoSci z
testu
wykorzystaniem
,rKwestionariusz Zainteresowaf
OkreSlenie predyspozycji zawodowych

Zawodowych"
Zajgcia skierowane s4 do os6b, kt6re chc4 zwigkszy(, poczucie
pewno5ci siebie. Dokonai identyfikacji swoich umiejgtnoSci mocnych
i slabych stron. Poma(, swoje predyspozycje zawodowe, kt6re mog4
okazac sig drogowskazem do planowania Sciezki edukacyjnej lub
zawodowej. Zapomanie uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pracy,

metodami poszukiwania pracy,
ap

likacyj

n e. P r zy

rol4 jakq spetniaj4

dokumenty

gotowanie do rozmowy kwali fi kacyj nej

Osoby zainteresowane udzialem w poradach grupowych i informacji grupowej
proszone s4 o wczesniejszy kontakt ze swoim doradc4 klienta w pokoju nr 1,1a,,2, i
9 w PUP Dzialdowo ul. Chopina 6 od poniedzialku do piatku w godzinach:
od 08:00 do 14:00
lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 697 59-27- doradca zawodowy, Miasto
Dzialdowo 23 697 59-19, Gm. Dzialdowo 23 697 59-22, Gm. llowo 23697 59-18
oraz osoby niepelnosprawne 23 697 59-27.
Udzial w poradach grupowych jest bezplatny.

Serdecznie Zapraszamy !
PUP w Dzialdowie zastzega sobie prawo do zmiany terminow grupowych porad
zawodowych.
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