GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA – II KWARTAŁ 2020 R.
CIiPKZ WŁOCŁAWEK
TERMIN
REALIZACJI

GODZ.

„Komputer i Internet jako
narzędzie poszukiwania
pracy”

Poznanie Internetu, poruszanie się po stronach www.
Wykorzystanie sieci w poszukiwaniu pracy
(sposoby szukania ofert pracy poprzez sieć
wraz z odpowiedzią na oferty).
Zakładanie bezpłatnego konta poczty internetowej, wysyłanie
i odbieranie wiadomości.

02.04.2020r.

9.00-10.30

„Alternatywne formy
zatrudnienia”

Przekazanie podstawowej informacji na temat form
zatrudnienia, ustania stosunku pracy i czasu pracy.

09.04.2020r.

9.00-10.30

„Rozmowa
kwalifikacyjna”

Przekazanie wiedzy o różnych metodach rekrutacji i selekcji
pracowników. Przygotowanie do udziału w rozmowie
kwalifikacyjnej.

16.04.2020r.

9.00-10.30

„Lokalny rynek pracy”

Zdobycie informacji o aktualnej i przewidywanej sytuacji na
lokalnym rynku pracy.

23.04.2020r.

9.00-10.30

NAZWA ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ
Kwiecień

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA – II KWARTAŁ 2020 R.
CIiPKZ WŁOCŁAWEK
NAZWA ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ

TERMIN
REALIZACJI

GODZ.

Maj
„Rozmowa
kwalifikacyjna”

Przekazanie wiedzy o różnych metodach rekrutacji i selekcji
pracowników. Przygotowanie do udziału w rozmowie
kwalifikacyjnej.

07.05.2020r.

9.00-10.30

„Dokumenty aplikacyjne
- moja wizytówka”

Zdobycie informacji jak prawidłowo przygotować życiorys
zawodowy i list motywacyjny.

14.05.2020r.

9.00-10.30

„Lokalny rynek pracy”

Zdobycie informacji o aktualnej i przewidywanej sytuacji na
lokalnym rynku pracy.

21.05.2020r.

9.00-10.30

„Samozatrudnienie
– moja przyszłość”

Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Poznanie ogólnych zagadnień z zakresu podatków
i ubezpieczeń społecznych oraz rejestracji
formalno-prawnej.

28.05.2020r.

9.00-10.30

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA – II KWARTAŁ 2020 R.
CIiPKZ WŁOCŁAWEK
NAZWA ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ

TERMIN
REALIZACJI

GODZ.

Czerwiec
„Lokalny rynek pracy”

Zdobycie informacji o aktualnej i przewidywanej sytuacji na
lokalnym rynku pracy.

04.06.2020r.

9.00-10.30

„Komputer i Internet jako
narzędzie poszukiwania
pracy”

Poznanie Internetu, poruszanie się po stronach www.
Wykorzystanie sieci w poszukiwaniu pracy
(sposoby szukania ofert pracy poprzez sieć
wraz z odpowiedzią na oferty).
Zakładanie bezpłatnego konta poczty internetowej, wysyłanie
i odbieranie wiadomości.

10.06.2020r.

9.00-10.30

„Samozatrudnienie
– moja przyszłość”

Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Poznanie ogólnych zagadnień z zakresu podatków
i ubezpieczeń społecznych oraz rejestracji
formalno-prawnej.

18.06.2020r.

9.00-10.30

„Rozmowa
kwalifikacyjna”

Przekazanie wiedzy o różnych metodach rekrutacji i selekcji
pracowników. Przygotowanie do udziału w rozmowie
kwalifikacyjnej.

25.06.2020r.

9.00-10.30

Zajęcia odbywają się w siedzibie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
we Włocławku, Bulwary 5b.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału
w zajęciach najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć
osobiście,
telefonicznie pod nr (54) 411 21 40,
email: oddzial.wloclawek@wup.torun.pl
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

