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20.07.2017r.

,,Moie mieisce na rynku pracy - ABC
bezrobotneqo" - informacja zawodowa grupowa dla

09:00-13:00

os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie.

Cel zajg6:

Zapomanie uczestnik6w

z

zakresem ustug

realizowanych przez Powiatowy Urz4d Pracy

w

Dzialdowie,

instrumentami rynku pracy i pozostalymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mohe zaproponowad swoim
klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku
wymagari pracodawc6w

28.08.2017

Metodv posz ukiwania oracv - iak
skutecznie poruszac sie po rynku pracy"
,,

Poradnictwo zawodowe grupowe

dla os6b

09:00-13:00

bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie.

Ce[ poradl':

Ksztaltowanie umiejgtnoSci aktywnego poszukiwania pracy zapoznanie ze sposobami poszukiwania pracy oraz nabycie
umiejgtnoSci sporz4dzaria dokument6w potrzebnych podczas
poszukiwania pracy.

29.08.2017r.

..Moie mieisce na rvnhu pracv - ABG
bezrobotneqo" - informacja zawodowa grupowa dla

09:00-13:00

os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie.

Cel zajqtz

Zaponranie uczestnik6w

realizowanych przez Powiatowy

z

zakresem uslug

Urqd Pracy w

Dzialdowie,

instrumentami rynku pracy i pozostalymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP moZe zaproponowai swoim
klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku
wymagan pracodawc6w

05.09.2017r.

..M6i debiut na rynku pracv"
poradnictwo zawodowe grupowe dla os6b
zarejestrowanych

09:00-13:00
bezrobotnych

w urzgdzie pracy - po tuLpierwszy wkaaczaj1

na rynek pracy.

Cel porady':
Zapomanie uczestnik6w z podstawow4 terminologi4 i trendami

na rynku pracy, przygotowanie do samodzielnego poruszania
sig na rynku pracy, nabycie umiejgtnoSci pisania dokument6w

aplikacyjnych oraz

jak

prgygotowad

sig do

roznowy

kwalifikacfnej

22.09.2017r.

,,Moie mieisce na wnku pracv - ABC
bezrobotnego" - informacja zawodowa grupowa dla

09:00-13:00

os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie.

Cel zajgd:

Zapoutanie uczestnik6w

z

zakresem uslug

realizowanych przez Powiatowy UrzEd Pracy

w

Dzialdowie,

insffumentami rynku pracy i pozostalymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP moze zaproponowai swoim
klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku
wymagari pracodawc6w

Osoby zainteresowane udzialem w poradnictwie zawodowym grupowych
i informacji zawodowej grupowej proszone sQ o wczesniejszy kontakt ze swoim
doradc4 klienta w pokoju nr 1 w PUP Dzialdowo w Filii w Lidzbarku, ul. Jeleriska 38,
od poniedzialku do pi4tku w godzinach:
od 08:00 do 14:00
lub telefonicznie pod numerami telefonu 23 69624/,2
Udzial w poradach grupowych jest bezplatny.

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