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22.04.2016r. Mo e mre Isce na ku pracv ABC
bezrobotnego" - informacja zawodowa grupowa dla

os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie

Cel za.igd: Zapomanie uczestnik6w z zakresem ustug

realizowanych przez Powiatowy Urz4d Pracy w Dzialdowie,

instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami

aktywizacyjnymi, kt6re PUP moZe zaproponowai swoim

klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rJmku pracy i
wymagari pracodawc6w

09:00-13:00

29.04.2016r. odk otenc ial zawodowv"-rvt SWOto
Cel poradl':
OkreSlenie predyspozycji zawodowych i umiejgtnoSci z
wykorzystaniem testu ,Kwestionariusz Zainteresowari

Zawodowych"
Zajgcia skierowane s4 do os6b, kt6re chc4 zwigkszyd poczucie

pewnoSci siebie. Dokonad identyfikacji swoich umiejgtnoSci

mocnych i slabych stron. Poma0 swoje predyspozycje

zawodowe, kt6re mog4 okaza9 sig drogowskazem do

planowania ScieZki edukacyjnej lub zawodowej. Zaponranie

uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pracy, metodami poszukiwania

pBCy, rol4 jake spetniaj4 dokumenty aplikacyjne.

Przygotowanie do roanowy kwalifikacyj nej.

09:00-13:00

19.05.2016r. ..Moie mie isce na rvnku pracv ABG

bezrobotneoo" - informacja zawodowa grupowa dla

os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie

Cel zajgd: Zapomanie uczestnik6w z zakresem ustug

realizowan y ch przez Powiatowy lJrz4d Pracy w Dzialdowie,

instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami

aktywizacyjnymi, kt6re PUP moZe zaproponowai swoim

klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym r1mku pracy i

wymagari pracodawc6w

09:00-13:00

24.05.2016r. . ,,Dokumq ntv aplikacvine - moia 09:00-13:00

POWIATOWY UNZA.D PRACY ut lbialdourie
uL Choptrn,a 6 , 73 - 2OO Dzlatdout(r, 3 236975901 , fax-

23 697 5904, tI,ltlr, u, Ltdzbarht 73-220 Lidzbarlq uL
Jelalrtska 38, TeL 23 69627 78



wizytowka ,,
Poradnictwo zawodowe grupowe dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie
Cel poradl':
Poznanie z-asad i nabycie umiejgtnoSci pisania {ciorysu
zawodowego i listu motywacyjnego. Pisanie dokument6w

aplikacyjnych

20.06.2016r. .,Autoprezentacia komunikacia
interpersonalna w poszukiwaniu
pf?Cy"- poradnictwo zawodowe grupowe dla os6b

bezrobotnych do. 30 r.2.

Cel porndl':
Poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
U5wiadomienie uczestnikom korzy6ci, jakie mog? osiEgn4C,

jeSli starannie prrygotuj4 sig do spotkania z pracodawc4.

Przeanalizowanie blgd6w i,,potknigi" popelnianych podczas

rozn6w kwalifi kacyj nych.

09:00-13:00

Osoby zainteresowane udzialem w poradnictwie zawodowym grupowych i

informacji zawodowej grupowej proszone sg o wczesniejszy kontakt ze swoim
doradc4 klienta w pokoju nr 1, 2a3lub zdoradc4zawodowym w pok. nr9 w PUP w
Dzialdowie ul. Chopina 6, od poniedzialku do pi4tku w godzinach:

od 08:00 do 14:00

lub telefonicznie pod numerami telefonu 23 6975917 - doradca zawodowy, Miasto
Dzialdowo 23 6975921, 23 6975919, Gmina Dzialdowo 23 6975909, Gmina
Rybno 23 6975922 otaz Gmina llowo 23 6975921

Udzial w poradach grupowych jest bezplatny.

Serdecznie Zapraszamy !

PUP w Dzialdowie zastrzega sobie prawo do zmiany terminow grupowych porad
zawodowych.
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