
 

MARZEC NA OBCASACH W SZTUMIE, OS. SIERAKOWSKICH 5, SALA KLUBU PRACY 

tel. 55/ 276 22 50  
 

21 marca 2019  9.00 - 12.00 

1.Kobiety a rynek pracy i jego usługi- doradca zawodowy (09:00 – 09:30) 

2.Sama sobie szefem. Jak zaplanować, założyć i prowadzić działalność gospodarczą – specjalista 

ds. programów  (09:30- 10:00) 

3.Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy  

(10:00 -10:40) 

4.Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką – doradca zawodowy (10:40 -11:20) 

5.Wizerunek osobisty w poszukiwaniu pracy – wizażystka (11:20-12:00) 

 

22 marca 2019  9.00 - 12.00 

  1.Kobiety a rynek pracy i jego usługi- doradca zawodowy (09:00 – 09:30) 

2.Sama sobie szefem. Jak zaplanować, założyć i prowadzić działalność gospodarczą – specjalista 

ds. programów  (09:30- 10:00) 

3.Bilans umiejętności , możliwości  i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy  

(10:00 -10:40) 

4.Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką – doradca zawodowy (10:40 -11:20) 

5.Wizerunek osobisty w poszukiwaniu pracy – wizażystka (11:20-12:00) 

 

MARZEC NA OBCASACH W DZIERZGONIU, UL. ZAWADZKIEGO 11, POKÓJ NR 8 (SALA 

KLUBU PRACY)  

 

  12 marca 2019  9.00 - 12.00 

  1.Kobiety a rynek pracy i jego usługi- doradca zawodowy (09:00 – 09:30) 

2.Sama sobie szefem. Jak zaplanować, założyć i prowadzić działalność gospodarczą – specjalista 

ds. programów  (09:30- 10:00) 

3.Bilans umiejętności , możliwości  i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy  

(10:00 -10:40) 

4.Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką – doradca zawodowy (10:40 -11:20) 

5. Wizerunek osobisty w poszukiwaniu pracy – wizażystka (11:20-12:00)   

 

  13 marca 2019  9.00 - 12.00 

  1.Kobiety a rynek pracy i jego usługi- doradca zawodowy (09:00 – 09:30) 

2.Sama sobie szefem. Jak zaplanować, założyć i prowadzić działalność gospodarczą – specjalista 

ds. programów  (09:30- 10:00) 

3.Bilans umiejętności , możliwości  i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy  

(10:00 -10:40) 

4.Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką – doradca zawodowy (10:40 -11:20) 

5. Wizerunek osobisty w poszukiwaniu pracy – wizażystka (11:20-12:00) 

 

UWAGA! Uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatne. Obowiązują wcześniejsze zapisy.  

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

5. Wizerunek osobisty w poszukiwaniu pracy – wizażystka (11:20-12:00) 

   

 

   

 


