Harmonogram porad grupowych
II KWARTAŁ 2015
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w II kwartale 2015r. organizowane
będą porady grupowe w zakresie niżej wymienionych tematów:
Lp. Termin
KWIECIEŃ
1.

14.04.2015r.

2.

21.04.2015r.

3.

28.04.2015r.

Nazwa i tematyka

Adresaci

AKTYWNI NA RYNKU PRACY
- określenie celu zawodowego i
motywacja do aktywnego działania
- plan i metody poszukiwania pracy
- dokumenty aplikacyjne

Osoby
bezrobotne
10:00 –
znajdujące się w 13:00
szczególnej
sytuacji na rynku
pracy

WARSZTAT SAMOPOZNANIA
- poznanie własnego potencjału
- uzyskanie wiedzy o swoich
zainteresowaniach i mocnych stronach
- samoakceptacja i samoocena

Osoby
bezrobotne z
wykształceniem
średnim
ogólnym i bez
zawodu

FORMY ZATRUDNIENIA I ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA
- rodzaje umów o pracę
- rozwiązywanie umów o pracę
- uprawnienia pracownicze ( okresy
urlopów wypoczynkowych i
macierzyńskich)
- rozmowa kwalifikacyjna

Osoby
długotrwale
bezrobotne i
zagrożone
długotrwałym
bezrobociem

Czas trwania

10:00 –
13:00

10:00 –
13:00

MAJ
4.

12.05.2015r.

5.

19.05.2015r.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z
PRACODAWCĄ
- proces komunikacji
- przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej
- dokumenty aplikacyjne
RYNEK PRACY I SAMOZATRUDNIENIE
- wiedza o wymaganiach rynku pracy
- metody poszukiwania pracy
-możliwości podejmowania
działalności gospodarczej
- środki finansowe na działalność
gospodarczą

Osoby
długotrwale
bezrobotne i
zagrożone
długotrwałym
bezrobociem
Osoby
bezrobotne
zainteresowane
podjęciem
działalności
gospodarczej

10:00 –
13:00

10:00 –
13:00
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6.

26.05.2015r.

AUTOPREZENTACJA DOROBKU
ZAWODOWEGO
- określenie własnego potencjału
zawodowego
- podsumowanie przebiegu
dotychczasowej kariery zawodowej
- przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych

Osoby
bezrobotne
posiadające
doświadczenie
zawodowe

10:00 –
13:00

CZERWIEC
7.

09.06.2015r.

WARSZTAT SAMOPOZNANIA
- poznanie własnego potencjału
- uzyskanie wiedzy o swoich
zainteresowaniach i mocnych stronach
- samoakceptacja i samoocena

Osoby
bezrobotne z
wykształceniem
średnim
ogólnym i bez
zawodu

8.

16.06.2015r.

AKTYWNI NA RYNKU PRACY
- określenie celu zawodowego i
motywacja do aktywnego działania
- plan i metody poszukiwania pracy
- dokumenty aplikacyjne

Osoby
bezrobotne
10:00 –
znajdujące się w 13:00
szczególnej
sytuacji na rynku
pracy

9.

23.06.2015r.

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY
KWALIFIKACYJNEJ
- określenie metod i technik rekrutacji
- przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej
- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Osoby
bezrobotne bez
doświadczenia
zawodowego

10:00 –
13:00

10:00 –
13:00

Porady grupowe prowadzone będą w Sali 304, III piętro w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Wągrowcu – Centrum Aktywizacji Zawodowej. Osoby zainteresowane
udziałem w zajęciach grupowych mogą zapisywać się u Doradców Zawodowych:
• pok. nr 102/ I piętro, nr telefonu 67 26 21 081 wew. 263;
• parter stanowisko nr 5, nr telefonu 67 26 21 081 wew. 274;
• parter stanowisko nr 8, nr telefonu 67 26 21 081 wew. 269.
Najpóźniej w terminie 5 dni poprzedzających rozpoczęcie porady.
Przygotowała:

Zatwierdziła:

Małgorzata Gogolewska

Beata Korpowska

Wągrowiec, dn. 20.03.2015r.
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