Konsultacje dla pracodawców i pracowników
świadczone są przez doradców zawodowych
w siedzibach:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
ul. Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
tel. 22 532 22 08/41
adres do korespondencji:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
wup@wup.mazowsze.pl
Filii w Ciechanowie
ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 07 30/31
ciechanow@wup.mazowsze.pl
Filii w Ostrołęce
ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka
tel. 29 760 30 70
ostroleka@wup.mazowsze.pl
Filii w Płocku
ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock
tel. 24 264 03 75/76
plock@wup.mazowsze.pl
Filii w Radomiu
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel. 48 368 97 00/30
radom@wup.mazowsze.pl
Filii w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 61 23
siedlce@wup.mazowsze.pl

KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
Pracodawco jeśli chcesz, aby
►► pracownicy

Twojej firmy w pełni wykorzystywali swój
potencjał zawodowy

►► byli

świadomi własnych kompetencji i chętnie podejmowali
kolejne wyzwania

►► czerpali

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

wupwarszawa.praca.gov.pl

►► twoja

satysfakcję i zadowolenie z pracy

firma uniknęła rotacji pracowników

skorzystaj z pomocy doradcy!

Pracodawcom i ich pracownikom oferujemy indywidualne
konsultacje zawodowe w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej.
Konsultacje prowadzone są przez doradców z dużym
doświadczeniem w pracy z osobami zamierzającymi
zmienić zawód.
Z pomocy może skorzystać każdy kto:
►► stoi przed koniecznością podjęcia decyzji zawodowych
►► odczuwa stagnację na obecym stanowisku
►► ma trudności z wykonywaniem powierzonych zadań
►► myśli o zmianie zawodu lub stanowiska pracy.
Doradca zawodowy może pomóc poprzez:
►► identyfikację przyczyny zaistniałej sytuacji
►► ustalenie indywidualnych oczekiwań i celów
zawodowych
►► określenie potencjału zawodowego
►► wsparcie w poznaniu własnych możliwości.
W pracy z naszymi klientami korzystamy z następujących
metod: zadania, ćwiczenia, testy i symulacje.
Zasady korzystania z pomocy:
►► aby skorzystać z usługi, pracodawca powinien
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie wupwarszawa.praca.gov.pl i przesłać
go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
lub jednej z jego filii (Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku, Radomiu lub Siedlcach).
►► terminy konsultacji ustalane są z klientem,
a ich liczba uzależniona jest od potrzeb i sytuacji.

Nasze usługi są bezpłatne!

