
 

 

„Szukam pracy” – 

szkolenie w Klubie Pracy 

24.09.2012 - 12.10.2012 
 

Jeżeli jesteś osobą, która:  
 nie posiada doświadczenia w poszukiwaniu pracy 

 utraciła motywację do poszukiwania pracy 

 od dłuższego czasu bezskutecznie szuka pracy 

 chce powrócić na rynek pracy po długim okresie braku 

   aktywności zawodowej 

 posiada status osoby niepełnosprawnej 

 

 

Zgłoś się do udziału w szkoleniu 

„Szukam Pracy”! 

  

 



W ramach szkolenia nauczysz się: 
 

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach 

Poznasz siebie i dokonasz analizy swoich kompetencji  

i predyspozycji zawodowych, dzięki czemu będziesz pewniej poruszać 

się po rynku pracy 

Zdobędziesz doświadczenie jak radzić sobie z barierami na drodze do 

zatrudnienia 

Nauczysz się zarządzania sobą podczas poszukiwania pracy, co 

pozwoli Ci na efektywne wykorzystanie czasu podczas szukania pracy 

Nauczymy Cię jak analizować rynek pracy 

Zapoznasz się z formami zatrudniania ( umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło) 

Pomożemy Ci przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny, które 

pomogą Ci przekonać pracodawcę do swojej osoby 

Przećwiczysz sztukę mówienia i prezentacji, dzięki czemu będziesz 

potrafił skutecznie zaprezentować się przed pracodawcą 

Dowiesz się i jak zachowywać się asertywnie w poszukiwaniu pracy 

Nauczysz się wyszukiwania interesujących Cię ofert pracy 

Dowiesz się jak skutecznie przygotować się do rozmowy  

z pracodawcą, dzięki czemu będziesz czuł się pewniej na rozmowie 

Podpowiemy Ci gdzie i jak można podnieść swoje kwalifikacje 

zawodowe 

Stworzysz swój indywidualny plan poszukiwania pracy, co poprawi 

Twoją skuteczność w poszukiwaniu pracy 

Podpowiemy Ci jak zrobić dobre wrażanie w nowej pracy i czego 

unikać aby nie zostać zwolnionym 

 



Szkolenie trwa 3 tygodnie i podzielone jest na 2 etapy: 

 

1 etap to zajęcia w Klubie Pracy trwające dwa tygodnie,  

 w sumie 40 godzin 

2 etap to Twoje aktywne poszukiwanie pracy oraz spotkania  

w Klubie Pracy z uczestnikami oraz liderem  

 

W ramach 2 etapu szkolenia odbędzie się spotkanie  

z wizażystką – kosmetyczką, która podpowie Ci jak ubrać się na 

rozmowę kwalifikacyjną, jak dostosować makijaż i fryzurę oraz  

w jaki sposób zrobić dobre wrażenie na pracodawcy. 

 

Dodatkowo, każdej osobie biorącej udział w szkoleniu przysługuje 

stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na 

szkolenie. 

Nie czekaj na ostatnią chwilę, 

Przyjdź i zapisz się już dziś! 

 

 

Kontakt : 

Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi  

Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

Tel.: 32 210 47 20 

 


