III EDYCJA SZKOLENIA „OD PŁOTKI DO REKINA”
PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY - ABSOLWENT NA DRODZE SUKCESU
23 - 24 KWIETNIA 2012 ROKU
Celem projektu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek
pracy. Uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie ról społecznych, stać
się bardziej samodzielnymi, przekroczyć swoje obawy przed podjęciem pracy, wzmocnić
wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, poszerzyć spektrum swoich postaw w zakresie
umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, umiejętności społecznych, umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Program szkoleń:
23 KWIETNIA 2012 ROKU – WYKŁADY – Centrum Kongresowe UP w Lublinie
1. 9: 30 Oficjalne otwarcie przez prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Prof. Dr hab.
Krzysztofa Gołackiego
2. 10: 00 – 11: 00 „Pokaż się pracodawcy z dobrej strony, czyli droga od CV do
rozmowy o pracę” – Małgorzata Dorota
3. 11: 00 – 11: 15 Przerwa
4. 11: 15 – 12: 15 „Pokaż się pracodawcy z dobrej strony, czyli droga od CV do
rozmowy o pracę” – Małgorzata Dorota – c.d.
5. 12: 15 – 13: 15 „Pierwsze zatrudnienie w świetle Prawa Pracy” – Iwona Chaberska
6. 13: 15 – 13: 45 Przerwa
7. 13: 45 – 14: 45 „Pierwsze zatrudnienie w świetle Prawa Pracy” – Iwona Chaberska –
c.d.
8. 14: 45 – 15: 45 „Poszukiwanie zatrudnienia, – co warto wiedzieć by sprawnie
poszukiwać pracy” - Miejski Urząd Pracy w Lublinie

24 KWIETNIA 2012 ROKU – WARSZTATY
9: 00 – 13: 30 zajęcia w III grupach po 1,5 godz.
• „Poznaj swoje umiejętności i wybierz najlepszą dla siebie pracę” – Małgorzata Dorota

„Pokaż się pracodawcy z dobrej strony, czyli droga od CV do rozmowy o pracę”, czyli:
- CV, list motywacyjny – jak pisać, jakie elementy są niezbędne
- prawdy i mity na temat CV i LM
- rozmowa kwalifikacyjna + elementy Assesment Center
- autoprezentacja
„Pierwsze zatrudnienie w świetle Prawa Pracy”, czyli:
- różne formy zatrudnienia, rodzaje umów
- prawa i obowiązki pracownika
- prawa i obowiązki pracodawcy
- urlopy
„Poszukiwanie zatrudnienia, – co warto wiedzieć by sprawnie poszukiwać pracy”, czyli:
- zasady ubiegania się o staż

- sposoby poszukiwania pracy, zasady, którymi warto się kierować poszukując zatrudnienia,
by uczynić je jak najbardziej efektywnym
- źródła informacji o ofertach pracy
- wybory pracodawców dotyczące metod rekrutacji, nawiązanie do wymagań pracodawców
wobec kandydatów na pracowników
- moje miejsce na rynku pracy – własna działalność gospodarcza
„Poznaj swoje umiejętności i wybierz najlepszą dla siebie pracę”, czyli:
- mobilność zawodowa
- doskonalenie swoich umiejętności
- jak stworzyć plan swojej kariery zawodowej

 ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY
kacha0705@wp.pl , w treść maila wpisując : imię, nazwisko, wydział,
kierunek, specjalność i rok studiów.
 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
 Będą CERTYFIKATY i USPRAWIEDLIWIENIA z zajęć

Koordynator:
Katarzyna Śmigielska
tel. 798945977
e-mail smigielska.katarzyna@op.pl

