ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD
- SPECJALISTA IT - WOJ. WIELKOPOLSKIE

OFERUJEMY BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE IT
dla 60 osób zamieszkałych, pracujących lub uczących się
na terenie woj. Wielkopolskiego , w wieku od 25 r.ż
PROGRAM KURSÓW zgodny z podstawą programową kształcenia
w zawodach.
„Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami”
(kwalifikacja E.14)
Łącznie 450 h kursu, Zajęcia w weekendy
(min. 6 h dziennie)
Uruchomienie kursu 1.02.2017, 30 wolnych miejsc
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami” (kwalifikacja E.13)
Łącznie/os: 372 h kursu, Zajęcia w weekendy
(min. 6 h dziennie)
Zgłoszenia
telefonicznie
i mailowo:

Agnieszka Szkudlarek
Specjalista ds. marketingu
Tel. +48 786-819-079
biuro@faib.pl
Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu/ FAIB
ul. Karola Libelta 1 A/2
61-706 Poznań, Poland

Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń kandydatów.
ZAPRASZAMY

,,Niezależni w życiu, atrakcyjni na rynku pracy’’
Projekt realizowany jest ze środków PFRON będących do dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chcesz zwiększyć swoją NIEZALEŻNOŚĆ
oraz ATRAKCYJNOŚĆ na rynku pracy?
Czekamy na Ciebie!

Innowacyjny program wsparcia
dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub
umiarkowanym w wieku 18-40 lat z Poznania i powiatu jarocińskiego.

► Doradztwo zawodowe – zaplanuj efektywne poszukiwanie pracy
zgodnej z własnymi zainteresowaniami i wartościami, poznaj swoje mocne
strony i naucz się je przekazać potencjalnemu pracodawcy.
► Life Coaching / Job Coaching – dowiedz się jak wyznaczać sobie
cele życiowe i zawodowe oraz je realizować podczas sesji z profesjonalnym
coachem. NOWOŚĆ!
► Praca z Trenerem Niezależności – zapoznaj się z doświadczeniami
aktywnych życiowo osób niepełnosprawnych i skorzystaj z ich rad.

NOWOŚĆ!

► Naucz się samodzielnie rozliczać dofinansowania PFRON do swojego
wynagrodzenia. NOWOŚĆ!
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych poprzez przesłanie drogą
mailową wypełnionego poprawnie formularza rekrutacyjnego oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej.
Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego
stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kontakt:
m. Poznan: Agnieszka Szkudlarek,biuro@faib.pl,tel: 048-786-819-079
Powiat Jarociński: Anna Kobielak, opus-jarocin@o2.pl, tel./fax: 062-747-93-08

Zwiększ swoją ATRAKCYJNOŚĆ
na rynku pracy
oraz NIEZALEŻNOŚĆ!
Dowiedz się o UPRAWNIENIACH
pracownika niepełnosprawnego!

Innowacyjny program

dla osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym lub umiarkowanym
w wieku 18-40 lat z powiatu poznańskiego
1. Doradztwo zawodowe
2. Life Coaching / Job Coaching
- sesje indywidualne z profesjonalnym Coachem
3. Praca z Trenerem Niezależności NOWOŚĆ!
Nauczysz się samodzielnie rozliczać
dofinansowania Pfron do swojego wynagrodzenia NOWOŚĆ!

Kontakt:

Agnieszka Szkudlarek
biuro@faib.pl
t: 786819079

Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu
ul. Karola Libelta 1 A/2, 61-706 Poznań
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