Zpátky do práce 50+
Každý den je šance změnit svůj život!
Je Vám více jak 50 let a nemáte práci? Právě pro Vás je určen projekt Zpátky do práce 50+.
Získejte bezplatně novou kvalifikaci a najděte si dobrou práci.

vzdělávací kurz,
který Vás lépe
připraví na
zaměstnání,
kde se naučíte:
•napsat dobrý
životopis
•jak oslovit
zaměstnavatele a
jak uspět při
pohovoru
•tipy a triky co
zaměstnavatelé
aktuálně vyžadují

• Získejte

kvalifikaci v
oboru, který Vás
baví
• Zjistěte, jaké
profese jsou na
trhu žádané a
získejte
bezplatnou
rekvalifikaci
• A nebo realizujte
své sny a začněte
podnikat díky
kurzu Základy
podnikání

Poznej svoji práci

• Absolvujte

Rekvalifikace

Připrav se na práci

Jediné, co musíte udělat je, zapojit se do našeho projektu a ve třech krocích si najít
zaměstnání.

• Zapojte se do

projektu a
získejte:
• mzdový
příspěvek pro
zaměstnavatele
• příspěvek na
cestovné po
dobu zapojení
do projektu
• příspěvek na
vstupní
lékařskou
prohlídku

Účastníkům je vždy poskytnut cestovní příspěvek do místa konání vzdělávacího kurzu.

Úvodní schůzka: ÚP České Budějovice, Klavíkova 7, jednací místnost 101

Kdy: 11. 9. 2017, 10.00 – 11.00
Kontaktní osoba projektu: Bc. Veronika Vicková, vickova@jsrlz.cz, +420 607 012 620

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu zaměstnanosti
Husova 9, 370 01 České Budějovice, www.jsrlz.cz

Kurz V:

PŘIPRAV SE NA PRÁCI (40 hodin)

Termín:

19. 9. – 3. 10. 2017

Obsah:
-

Obecné a sociální dovednosti
Základy pracovněprávní problematiky
IT gramotnost pro trh práce
Základy finanční gramotnosti
Modelové situace

Kurz bude probíhat v prostorách Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů
(budova Střední školy obchodní, vchod z Resslovy ulice).
V případě zájmu se obraťte na uvedenou kontaktní osobu nejpozději do 15.9. 2017.
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Vicková
Tel. +420 607 012 620, vickova@jsrlz.cz

Kurz III: PŘIPRAV SE NA PRÁCI (40 hodin)

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu zaměstnanosti
Husova 9, 370 01 České Budějovice, www.jsrlz.cz

