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Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ: zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako
bezrobotna lub niepracującą. Osobą posiadającą orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zamieszkującą teren województwa Lubelskiego ZGŁOŚ
SIĘ DO NAS!
Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
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 kobiety
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby zarejestrowane w PUP/MUP zaświadczenie o III profilu
pomocy
 osoby z doświadczeniem zawodowym do 5 lat
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1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
2. Szkolenia do wyboru:
 Grafika komputerowa
 Programowanie serwisów www
 Inne kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb uczestniczek/ów
i rynku pracy
3. Staże zawodowe (3/4 miesiące) w wysokości 1850 zł brutto/miesiąc
4. Indywidualne pośrednictwo pracy

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
2. Szkolenia do wyboru:
 Grafika komputerowa
 Programowanie serwisów www
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stypendium szkoleniowe (8,53 zł brutto/h, max 120 h)
stypendium stażowe 1850 zł brutto/miesiąc
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
ubezpieczenie NNW podczas zajęć
szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników i rynku
pracy zakończone egzaminami zewnętrznymi wraz z uzyskaniem
dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych
materiały dydaktyczne i szkoleniowe (w tym książki)
opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu
motywacyjnego
poczęstunek oraz ciepły posiłek podczas zajęć
badania lekarskie
profesjonalną i doświadczoną kadrę prowadzącą doradztwo,
szkolenia, pośrednictwo pracy

Szczegółowe informacje o projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:
- telefonicznie: 733 300 539
- e-mailem: g.jeziernicki@crb.lublin.pl
- pocztą
- osobiste spotkanie ze Specjalistą ds. obsługi projektu
Usługi będziemy starali się realizować jak najbliżej miejsca zamieszkania
uczestników
Biuro projektu: Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin

http://www.crb.lublin.pl
Znajdź nas na facebooku
https://www.facebook.com/fundacjacrb
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