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Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę.
Pewnie nie wszyscy jeszcze wiedzą, że będąc osobą bezrobotną można skorzystać z form
aktywizacji zawodowej zapisanych w ustawie, a między innymi z dofinansowań szkoleń. Szkolenia w
ramach działań aktywizacyjnych finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu
podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie pracy
zarobkowej lub uruchomienie działalności gospodarczej.
Zdarzyło się, że straciłeś pracę i jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie
Pracy, wykorzystaj dobrze ten czas. Dokonaj analizy swoich mocnych i słabych stron w kontekście
możliwości powrotu na rynek pracy, spróbuj dokonać samooceny swoich kwalifikacji niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia, a dostosowanych do aktualnych potrzeb pracodawców. Warto też na
spokojnie przeanalizować przyczyny swojego niepowodzenia w ostatniej pracy. Przeanalizuj, co było
powodem wypowiedzenia pracy przez twojego pracodawcę? Być może Twoje umiejętności i
kompetencje nie były wystarczające, a trudna, nawet chwilowo, sytuacja w zakładzie pracy
spowodowała, że pracodawca wypowiedział umowę temu, kto jest tak zwanym „najsłabszym
ogniwem". Uznał, że poza dobrze wykonywaną pracą niczego nie wniosłeś do firmy, wobec tego
stwierdził, że może dokonać zmiany na inną osobę. Nie pozwól, by postrzegano Ciebie jako osobę
bierną, nic nie wnoszącą do firmy. Zacznij inwestować w swój kapitał, rozwijać siebie i swoje
kwalifikacje zawodowe. Zatem rejestracja w urzędzie to dobry moment na zdobycie lub
podniesienie twoich kwalifikacji zawodowych, a szkolenia są finansowane ze środków urzędu.
A oto kilka powodów dlaczego warto inwestować w siebie poprzez szkolenia:

• Poszerzają przydatne umiejętności. Udział w szkoleniu daje nam konkretną wiedzę i
specjalistyczne umiejętności, które mogą stanowić atut dla potencjalnego pracodawcy do
którego wysyłamy CV. Uzyskując dokument potwierdzający nasze nowe umiejętności
zawodowe lub zdobytą wiedzę na pewno zyskujemy dodatkowe „punkty" w oczach
pracodawcy szczególnie, gdy jest to umiejętność wpisująca się w profil firmy. Powoduje
zwiększenie naszej elastyczności, poszerza możliwości zatrudnienia, ale również daje szansę
na znalezienie lepiej płatnej pracy.
• Dla własnej satysfakcji. Szkolenia to nie tylko zdobywanie kwalifikacji i umiejętności.
Pozwalają poszerzać naszą wiedzę z różnych dziedzin, ale także mogą być przyjemnym
urozmaiceniem i satysfakcją. Inwestując w swój rozwój nigdy nie powiemy, że traciliśmy
czas. Wpływają na jakość wykonywanej pracy, przyczyniają się do jej poprawienia. Mogą też
stać się inwestycją w przyszłe zatrudnienie. Dodatkowo, gdy szkolimy się mamy możliwość
poznania nowych ludzi, co może przerodzić się w długotrwałe znajomości i przyjaźnie.
• Zwiększają poczucie pewności. Często nowe wyzwanie wymaga od nas pokonywania
kolejnych wewnętrznych barier. Często są to również bariery w naszym życiu prywatnym
(zmiana zawodu, stanowiska pracy, miejsca pracy). Zdobycie nowych uprawnień, wiedzy,
czy umiejętności zazwyczaj prowadzi jednak do zmiany w naszym życiu osobistym, czy
zawodowym na lepsze, co powoduje zwiększenie naszej pewności siebie i poczucia wartości,
a zarazem własnej osoby.
Udział w szkoleniu finansowanego z urzędu daje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji, często
dostosowanych do lokalnego rynku pracy, zwiększa kompetencje i uprawnienia.
Zachęcamy warto wykorzystać ten czas na zdobycie nowych kwalifikacji lub uprawnień.
Obecnie planujemy realizację następujących szkoleń:

• Operatorzy sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, koparkoładowarki, walce drogowe,
spycharki),
• Monterzy systemów fotowoltaicznych,
• Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie
• Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych
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•
•
•
•

Spawacz metodami TIG/MAG/MIG,
Rachunkowość z Certyfikatem do prowadzenia samodzielnej księgowości
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
Szkolenia indywidualne wg wskazań osoby bezrobotnej

Bliższe informacje o szkoleniach udziela doradca zawodowy Katarzyna Bartosiewicz (pokój nr 6
stanowisko 8, tel. 23 655 19 96 wew. 337.
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