Więcej o projekcie Inspiratorium

Data: 23.02.2016r.
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Sopot, ul. Hestii 1, sala 0.03
Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie 15 osób.
Chęć udziału w warsztatach należy potwierdzić do 22 lutego :



mailowo na adres: fundacja@integralia.pl
lub za pośrednictwem facebooka: https://www.facebook.com/events/1560494554269314/

Warsztat dla osób z niepełnosprawnością
Aplikowanie na ofertę pracy jeszcze przed publikacją jej w internecie i prasie? Tak, to możliwe! Poznaj skuteczne
metody poszukiwania pracy. Wyprzedź innych kandydatów, bądź o krok przed rekruterem.
Uczestnicy i uczestniczki:


Poznają najlepsze metody docierania do ofert z konkretnej branży



Dowiedzą się czym właściwie jest networking. Ja wykorzystać go w znalezieniu zatrudnienia.



Nauczą się jak docierać do ofert pracy, które jeszcze nie ukazały się w internecie i prasie.

Metody pracy:
 warsztat z ćwiczeniami indywidualnymi
 praca w grupie
 analiza przypadku (case study)
 storytelling
Osoby prowadzące:
Marta Gosławska-Mironowicz – specjalista HR i komunikacji społecznej, licencjonowany pośrednik pracy.
Doświadczony praktyk z szeroką wiedzą na temat rynku pracy. Autorka kilku monitoringów zawodów nadwyżkowych
i deficytowych z obszaru Gdyni i Sopotu. Związana z Fundacją Integralia od 2011 roku. Energiczna, uśmiechnięta,
zaraża optymizmem i motywuje do działania, uczy jak świadomie poruszać się po rynku pracy.

Magda Skwierawska - doradca kariery, psycholog, trener. W swojej pracy, z pasją zajmuje się wspieraniem klientów
w działaniach na rynku pracy, dbając o ich rozwój, motywację oraz wskazując metody efektywnego zarządzania
własną karierą. Współpracuje i skutecznie pomaga osobom zarówno szukającym zmiany w swoim życiu zawodowym,
jak i długotrwale bezrobotnym, absolwentom wchodzącym na rynek pracy oraz osobom z niepełnosprawnością.
Olga Kwiatkowska - psycholog, terapeuta, zawodowo - pracownik Grupy ERGO Hestia, wolontariuszka w projekcie
Inspiratorium. W ramach warsztatu opowie o networkingu – jednej z metod poszukiwania pracy. Na co dzień
zajmuje się kontaktem klienta i agenta z Towarzystwem. Absolwentka Akademii Rozwoju Talentów SMART
organizowanej w ProContact. Wiedzę w zakresie komunikacji w biznesie czerpie zarówno ze szkoleń, jak i z własnych
doświadczeń, kierując się przy tym dewizą, że „człowiek uczy się całe życie”.

WAŻNE: Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji są również miejsca parkingowe
dla tych, którzy zgłoszą nam taką potrzebę.
www.integralia.pl

