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25.01 .2016r. ..Moie mieisce na rvnku pracv - ABC
bezrobotnego" - informacja zawodowa grupowa dla
os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie

Clel zajgc: Zapomanie uczestnik6w z zakresem ustug
realizowanych prznz Powiatowy Urz4d Pracy w Dzialdowie,
instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mo2e zaproponowa6 swoim
klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym Dmku pracy i
wymagari pracodawc6w

09:00-13:00

29.01.2016r. .,, Odkryi swoi potencial zawodowv"-
Cel poradl':
Okre6lenie predyspozycji zawodowych i umiejgtnoSci z
wykorzystaniem testu ,Kwestionariusz Zainteresowafi
Zawodowych"
Zajgcia skierowane sE do os6b, kt6re chc4 zwigkszyd poczucie

pewnoSci siebie. DokonaC identyfikacji swoich umiejgtnoSci

mocnych i slabych stron. Pomad swoje predyspozycje

zawodowe, kt6re mog4 okazat sig drogowskazem do

planowania Scie2ki edukacyjnej lub zawodowej. 7-apozranre

uczestnik6w z sytuacj4 na rynku pECy, metodami poszukiwania

pmcy, rol4 jaka spetniaj4 dokumenty aplikacyjne.

Przygotowanie do roznowy kwalifi kacyjnej.

09:00-13:00

19.02.2016r. ,.Moie mieisce na rvnku pracy ABC
bezrobotnego" - informacja zawodowa grupowa dla
os6b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie

Cel zajqc: Zapomanie uczestnik6w z zakresem usfug
real i zowan y ch przez Pow iatowy U rz4d Pracy w Dzialdow i e,

instrumentami rynku pracy i pozostatymi dzialaniami
aktywizacyjnymi, kt6re PUP mo2e zaproponowai swoim
klientom. Przedstawienie sytuacji na lokalnym r5mku pracy i
wymagari pracodawc6w

09:00-13:00

26.02.2016r. ..Dokumentv aplikacvtne - mota
wizytowka ,,
Poradnictwo zawodowe grupowe dla os6b bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Dzialdowie
Cel poradl':
Poznanie zasad i nabycie umiejgtnoSci pisania zyciorysu

09:00-13:00



zawodowego i listu mot) vacyjnego. Pisanie dokument6w
aplikacyjnych

18.03.2016r. ..Autoprezentacia - komunikacia 09:00-13:00

Osoby zainteresowane udzialem w poradnictwie zawodowym grupowych i

informacji zawodowej grupowej proszone sQ o wczesniejszy kontakt ze swoim
doradc4 klienta w pokoju nr 1, 2i3lub zdoradc4zawodowym w pok. nr3 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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interpersonalna w poszukiwaniu
pfaGv"- poradnictwo zawodowe grupowe dla os6b
bezrobotnych do. 30 r.2.
Cel porady:
Poznanie z.asad prowadzenia roanowy kwalifikacyjnej.
USwiadomienie uczestnikom korzySci, jakie mog4 osi4gn4d,
jeSli starannie przygotuje sig do spotkania z pracodawc4.

Przeanalizowanie blgd6w i,,potlanigd" popehtianych podczas

rozrr6w kwalifi kacyj nych.


