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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach zaprasza wszystkie
osoby przygotowujące się do poszukiwania zatrudnienia, osoby chętne by
przeanalizować własne możliwości zawodowe, a także osoby planujące założenie
własnej działalności gospodarczej oraz osoby chcące rozwinąć umiejętności osobiste
przydatne podczas poszukiwania pracy, w samej pracy i poza nią, do uczestnictwa w
bezpłatnych zajęciach warsztatowych i spotkaniach informacyjnych:

Zajęcia warsztatowe dla osób planujących karierę zawodową
Samopoznanie - moja osobowość, umiejętności, zainteresowania - jak
planować karierę zawodową w oparciu o własne zasoby
Dla osób chcących zdiagnozować swoje predyspozycje zawodowe oraz zwiększyć
poczucie własnej wartości, przygotowaliśmy 1-dniowe zajęcia warsztatowe:
Samopoznanie - moja osobowość, umiejętności, zainteresowania - jak planować karierę
w oparciu o własne zasoby

Zajęcia warsztatowe dla osób poszukujących pracy
Trafiony - zatrudniony - praktyczne wskazówki dla osób chcących podjąć
zatrudnienie
Osoby, które chcą wiedzieć jak sporządzić profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV,
list motywacyjny), jak skutecznie poruszać się po współczesnym rynku pracy, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak się zachować w jej trakcie,
zapraszamy na 3-dniowe zajęcia warsztatowe:
Trafiony - zatrudniony praktyczne wskazówki dla osób chcących podjąć zatrudnienie

Zajęcia warsztatowe dla osób rozważających otwarcie działalności gospodarczej
Zostań swoim pracodawcą - praktyczne wskazówki dla osób planujących
otworzyć firmę
Osoby, które rozważają otwarcie własnej działalności gospodarczej, chcą się
dowiedzieć jak zaplanować własny biznes, poznać obowiązujące prawo w tym zakresie
oraz sprawdzić, czy mają odpowiednie predyspozycje, aby zostać przedsiębiorcą,
zapraszamy na 3-dniowe zajęcia warsztatowe:
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-grupowe/warsztaty-w-c...
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Zostań swoim pracodawcą - praktyczne wskazówki dla osób planujących otworzyć
firmę
Spółdzielnia socjalna – czym jest i jak ją założyć? – praktyczne wskazówki dla
osób planujących otworzyć przedsiębiorstwo społeczne
Osoby, które rozważają możliwość otworzenia spółdzielni socjalnej i chciałyby się
dowiedzieć jak to zrobić, poznać obowiązujące w tym zakresie przepisy, źródła
pozyskania środków na otwarcie oraz zbadać własne predyspozycje, zapraszamy na 1
dniowe zajęcia warsztatowe:
Spółdzielnia socjalna – czym jest i jak ją założyć? – praktyczne wskazówki dla osób
planujących otworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym
Jak mnie widzą - tak mnie piszą - komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja
Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o komunikacji werbalnej, mowie ciała i relacjach
interpersonalnych oraz dowiedzieć się jak skutecznie zaprezentować własne
możliwości, umiejętności i wiedzę, zapraszamy na 3-dniowe zajęcia warsztatowe:
Jak mnie widzą - tak mnie piszą - komunikacja interpersonalna, autoprezentacja

Na wszystkie zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne prowadzone w Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej obowiązują zapisy!
Warunkiem przeprowadzenia zajęć warsztatowych jest zebranie się minimum sześciu uczestników.

Terminy zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych
• Terminy zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w II kwartale 2019 r.
(kwiecień - czerwiec 2019 r.)
• Terminy zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w III kwartale 2019 r.
(lipiec - wrzesień 2019 r.)

Kontakt i zapisy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
pokój: 214, 215, 216
telefon: 25 644 61 23 wew. 301, 313, 315
e-mail: konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl
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