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Człowiek- najlepsza inwestycja

Jeżeli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji i chcesz
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy dołącz do uczestników projektu:
„Z komputerem za pan brat – szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia”.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
• ukończyły 45 rok życia;
• pracują na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej na terenie województwa
małopolskiego (z wyłączeniem miasta Kraków);
• z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem lub uzupełnieniem swoich
kwalifikacji i umiejętności.
Oferujemy 2 typy szkoleń komputerowych:
• podstawowe – dla osób początkujących (240 miejsc)
• ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL CORE (32 miejsca)
Szkolenia obejmują 16 pięciogodzinnych spotkań realizowanych poza godzinami i miejscem pracy
w powiecie właściwym dla miejsca zatrudnienia, w grupach 8-osobowych. Sale są przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników otrzyma notebook z
bezprzewodowym dostępem do Internetu.

Nabór na szkolenia trwa od 1 sierpnia 2011 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Wymagane dokumenty zgłoszeniowe to:
 formularz zgłoszeniowy,
 ankieta rekrutacyjna,
 kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściciela dowodu,
 nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie o zatrudnieniu,
 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez organ orzekający lub zakład pracy.
Jeśli masz pytania to zadzwoń lub przyjdź. Jesteśmy po to aby Tobie pomóc !

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie
www.malopolska45.efsart.eu
nr telefonu: (18) 547 11 55, 534 030 040 – zadzwoń!
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