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Hej. Jestem Julka,  
�skończyłam�właśnie�szkołę�średnią.

Nie�mam�pojęcia�co�dalej�� 
–�studia,�szkoła�policealna,� 
�a�może�praca�i�niezależność?
Trochę�mnie�to�stresuje,� 
ciągle�słyszę�pytanie:�� 

co�planujesz?
A�ja�po�prostu�nie�wiem.�

GDY 
 NIE WIESZ  
CO DALEJ ...



Jeśli:

BEZPŁATNIE. PROFESJONALNIE. 

SPOTKAJ SIĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM. 
 ZNAJDZIESZ GO W:

nie wiesz jaką szkołę lub studia wybrać
chcesz poznać swoje talenty, odkryć mocne strony

czujesz, że szukanie pracy Cię przerasta
chcesz sprawdzić swoje predyspozycje w danym zawodzie

potrzebujesz skonsultować swoje CV albo przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku - Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Gdańsku oraz w Słupsku  

Powiatowym Urzędzie Pracy najbliższym Twojego miejsca zamieszkania 
Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku

Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach



Jestem�Michał,��
skończyłem�technikum�i�szukam�pracy.�

Chcę�studiować�zaocznie.� 
�Ofert�pracy�jest�naprawdę�dużo,� 
�wysyłam�wiele�CV,�ale�bez�odzewu.�

W�ogłoszeniach�o�pracę,� 
�które�mnie�zainteresowały,�wymagane�
jest�doświadczenie,�którego�nie�mam.

�Myślę,�żeby�zarejestrować�się�� 
w�urzędzie�pracy,�tylko�czy�to�coś�da?�

GDY
SZUKASZ 
 PRACY ...



URZĄD PRACY?
NA PEWNO ZNAJDZIESZ  
 TU COŚ DLA SIEBIE

spotkanie z doradcą zawodowym,   
który razem z Tobą stworzy  
 Indywidualny Plan Działania,   
a dzięki temu będziesz mieć czarno   
na białym, jakie kroki po kolei podjąć,   
żeby znaleźć odpowiednią pracę

ofertę stażu lub pracy w kraju  i za granicą, 
m.in. za pośrednictwem  sieci EURES

wskazówki, w jaki sposób możesz  otrzymać 
dotację na założenie  własnej firmy

propozycję szkolenia,  dzięki któremu  
zdobędziesz  nowe kwalifikacje zawodowe

informacje o trendach na rynku pracy   
i organizowanych wydarzeniach,   
takich jak targi pracy i warsztaty



Nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji przez Internet to szybki   
i przyjazny sposób na pierwszy kontakt.

  Jeśli posiadasz skany wymaganych dokumentów,   
możesz przejść całą procedurę online.  

 Możesz też umówić się przez Internet na pierwsze spotkanie  
w swoim urzędzie i przyjść w dogodnym dla Ciebie terminie. Ominiesz kolejki!

ŻEBY ZOSTAĆ KLIENTEM URZĘDU PRACY,   
NIE MUSISZ WYCHODZIĆ Z DOMU



CO CZEKA CIĘ  
 PODCZAS SPOTKANIA   
W URZĘDZIE PRACY?

Wspólnie z doradcą zawodowym ustalisz Indywidualny Plan Działania. 
Pomoże Ci to w znalezieniu rozwiązań pasujących do Twoich oczekiwań, 
umiejętności, talentów. Będzie Ci łatwiej zdecydować, co jest dla Ciebie 
najlepsze: praca, staż, szkolenie.  Być może okaże się, że jesteś urodzonym 
przedsiębiorcą i możesz założyć własną firmę.

Twój doradca przeanalizuje wspólnie z Tobą aktualne propozycje staży, 
szkoleń i ofert pracy. Dopiero wtedy wybierzesz kierunek rozwoju.

To czas na bieżące analizowanie Twojej sytuacji i dostosowywanie  form 
wsparcia do Twoich potrzeb. Możesz liczyć na indywidualne podejście   
i profesjonalną pomoc doradcy.
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To�była�nie�tylko�sympatyczna�rozmowa,� 
ale�też�możliwość�rozwiązania�ciekawych�testów.�� 
Dzięki�temu�wiem, co jest moją mocną stroną, 

�jakie�mam�predyspozycje.�� 
Będę�dalej�się�uczyć,�nie�jestem�jeszcze�gotowa�na�pracę.�

�Ale�już wiem, jak działać. 

Julka spotkała się dwa razy  
z doradcą zawodowym.

ONI JUŻ SKORZYSTALI.



Już�na�pierwszym�spotkaniu�� 
otrzymałem ofertę stażu. Właśnie�go�rozpoczynam.�� 
Jeśli�się�sprawdzę�i�spodoba�mi�się�to�co�robię,�� 

mogę dostać stałą pracę. 
��Już�rozmawiałem�z�kierownikiem�i�nie�ma�problemu,� 
�żebym�dostosowywał�swój�grafik�do�planu�studiów.�

Michał zarejestrował się online   
 i umówił się na wizytę z doradcą klienta.

SPRÓBUJ I TY!



Wizyta w urzędzie pracy to dobry pomysł, 
 gdy jesteś na początku drogi zawodowej. 
Z nami rozwiniesz swoje kompetencje  
 i poznasz swoje mocne strony.

Odwiedź nas



SKORZYSTAJ Z USŁUG 

WOJEWÓDZKIEGO  
URZĘDU PRACY W GDAŃSKU

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

SWÓJ POWIATOWY URZĄD PRACY 
ZNAJDŹ
BYTÓW https://bytow.praca.gov.pl// 
CHOJNICE https://chojnice.praca.gov.pl/ 
CZŁUCHÓW https://czluchow.praca.gov.pl/
GDAŃSK��http://www.gup.gdansk.pl/ 
GDYNIA https://gdynia.praca.gov.pl/
KARTUZY�https://kartuzy.praca.gov.pl/
KOŚCIERZYNA https://koscierzyna.praca.gov.pl/
KWIDZYN https://kwidzyn.praca.gov.pl/
LĘBORK https://lebork.praca.gov.pl/ 
MALBORK�https://malbork.praca.gov.pl/ 

NOWY DWÓR GDAŃSKI  
https://nowydworgdanski.praca.gov.pl/
PUCK https://puck.praca.gov.pl/
SŁUPSK https://slupsk.praca.gov.pl/
STAROGARD GDAŃSKI   
https://starogardgdanski.praca.gov.pl/
SZTUM https://sztum.praca.gov.pl/ 
TCZEW https://tczew.praca.gov.pl/ 
WEJHEROWO  
https://wejherowo.praca.gov.pl/

www.wup.gdansk.pl

www.porp.pl
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