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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

dnia 25 kwietnia 2013 roku w godzinach 10.00 - 14.00
dziedziniec „Centrum Idei Ku Demokracji”
na
XV edycję targów pod nazwą:

„ Dzień Kariery - Targi Pracy I Edukacji 2013”

Zasadniczym celem targów jest:

prezentacja ofert pracy i edukacji - możliwość rozmów z potencjalnymi
kandydatami i przedstawicielami firm /instytucji;
promowanie nowych inwestorów regionu i kompleksowa prezentacja ich
oferty;
zwiększenie motywacji społeczności lokalnych w zakresie aktywnego
planowania kariery zawodowej, w tym wspierania przedsiębiorczości i
inicjatywy osób aktywnych;
promowanie
nurtu
ekonomii
społecznej
m.in.
poprzez
prezentację
spółdzielczości socjalnej i innych podmiotów ekonomii społecznej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte seminaria towarzyszące
targom, w tym FESTIWAL ZAWODÓW skierowany do młodzieży absolwenckiej

Seminarium promować będzie także możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój
nowopowstających podmiotów gospodarczychi między innymi dotyczyć będą
przeciwdziałania bezrobociu poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TARGACH
W CHARAKTERZE WYSTAWCÓW:
piotrkowskie firmy z propozycjami ofert pracy
koncerny logistyczne i inne korporacje, inwestorzy

zlokalizowani

w

1 / 2
Phoca PDF

XV Dzień Kariery - Targi Pracy I Edukacji 2013 w Piotrkowie Trybunalskim
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
czwartek, 04 kwietnia 2013 10:35

okolicach Piotrkowa
instytucje rynku pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowe Urzędy
Pracy (w Piotrkowie Tryb., Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie
Maz.), Ochotnicze Hufce Pracy, Akademickie Biura Karier, Szkolne Ośrodki
Kariery (SzOK)
instytucje
wspierające
przedsiębiorczość
lokalną,
m.in.
punkty
konsultacyjne ds. przedsiębiorczości, stowarzyszenia itp.
instytucje pośrednictwa pracy za granicą: publiczne i prywatne agencje
wpisane do krajowego rejestru agencji zatrudnienia)
uczelnie wyższe działające w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz.,
Bełchatowie;
lokalne szkoły policealne i pomaturalne;
jednostki szkoleniowe na terenie lokalnym;
instytucje kształtujące lub wspierające politykę edukacyjną .
Targi kierujemy do:
osób bezrobotnych, poszukujących pracy
osób powracających z zagranicy i adaptujących się na lokalnym rynku
pracy
młodzieży szkolnej i absolwenckiej planującej przyszłość zawodową
osób poszukujących zatrudnienia za granicą
osób zamierzających zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje
osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piotrków Trybunalski
przygotuje na tę okoliczność wystąpienie dotyczące dokumentów EUROPASS
- profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz weźmie czynny udział w
dyskusji na temat "Możliwości dla osób w wieku 15-30 - funduszy EFS
oraz innych programów europejskich".
E-mailowo, telefoniczne lub osobiste zgłoszenia do udziału w targach przyjmuje
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Starowarszawska 4, tel.: 44 649 60 87, faks: 44 647 74 1
cizpt@ wup.lodz.pl
Zainteresowane instytucje otrzymają od organizatorów drogą e-mailową
deklaracje uczestnictwa.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM PRZEDSIĘWZIĘCIU !!!
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