KIM JESTEŚMY
I CO ROBIMY ?

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP) udziela wsparcia
osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia, a także
młodym, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy lub są
dopiero na etapie wyboru kierunku kształcenia. Zadania w tym
zakresie realizują doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ).
Spotkania z młodzieżą to ważna część naszej pracy. Jesteśmy
przekonani, że dobre decyzje dotyczące wyboru zawodu podejmowane przez młodych ludzi, to świetna inwestycja w ich przyszłość i szansa na pracę dającą poczucie satysfakcji i zawodowego spełnienia. Mając na uwadze oczekiwania osób wchodzących
na rynek pracy przygotowaliśmy szeroką ofertę usług dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej dotyczące wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami. Dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży akademickiej organizujemy zajęcia
m.in. z zakresu metod poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz autoprezentacji w pierwszej pracy.

Z myślą o młodych - w ramach
współpracy ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi,
uczelniami oraz organizacjami studenckimi organizujemy
także spotkania informacyjne,
dyskusje panelowe, debaty oksfordzkie i inne przedsięwzięcia
mające na celu propagowanie
wiedzy o rynku pracy i zawodach oraz promowanie idei
świadomego planowania własnej drogi zawodowej.

Indywidualne
konsultacje
z doradcą zawodowym lub psychologiem to nasza propozycja
dla osób, które pragną dowiedzieć się więcej o sobie, potrzebują wsparcia w zakresie wyboru szkoły, kierunku studiów czy
zawodu, chcą skonsultować
plany na przyszłość lub myślą
o założeniu własnej firmy.

KONSULTACJE
INDYWIDUALNE

Podczas rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym
młody człowiek może określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe, odkryć talenty, możliwości i cechy
osobowości oraz opracować indywidualny plan działania
uwzględniający kierunek dalszego kształcenia i wybór zawodu. Osobom pełnoletnim doradca zawodowy - psycholog może zaproponować wykonanie testów.

Naszym klientom oferujemy bogaty zestaw
narzędzi badawczych. Są to m.in.:
• Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
• Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
• Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych
• Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
• Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
• Formalna Charakterystyka Zachowania
- Kwestionariusz Temperamentu
• Test Uwagi i Spostrzegawczości
• Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS
• Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP)
Młodym stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy pomagamy w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych: CV, międzynarodowego CV - EUROPASS, listu motywacyjnego czy wypełnieniu formularza wymaganego przez rekrutującą firmę.
Korzystając z pomocy doradcy zawodowego młoda osoba uczy się, jak stworzyć poprawne, profesjonalne i interesujące
dla pracodawcy portfolio.

Wszystkim, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą osobiście spotkać się
z doradcą zawodowym w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej proponujemy
PORADNICTWO ZAWODOWE NA ODLEGŁOŚĆ
OFERUJEMY:
• pomoc w rozwiązaniu problemu z podjęciem decyzji o wyborze zawodu i planowaniu ścieżki zawodowej;
• wsparcie dotyczące sposobów poszukiwania pracy;
• informacje o szkołach, uczelniach, instytucjach szkoleniowych i zawodach;
• poradę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY - KONSULTACJE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH ON-LINE
Należy przesłać swoje dokumenty aplikacyjne w formacie Word, aby możliwe było edytowanie tekstu i naniesienie poprawek oraz uwag. W celu ułatwienia sprawdzenia poprawności listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, w miarę
możliwości prosimy o podanie informacji dot. stanowiska oraz wymagań pracodawcy lub załączenie oferty pracy.
adres e-mail: ciz@wup.kielce.pl lub tel. 41 36 41 610

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - PROPOZYCJE TEMATÓW
„Odkrywam swój potencjał - umiejętności,
predyspozycje i zainteresowania zawodowe”
Warsztat skierowany do osób, które stoją przed decyzją o wyborze przyszłego zawodu i chcą lepiej poznać siebie, swoją osobowość, zainteresowania, umiejętności
i zdolności, a więc opracować bilans zasobów przydatnych podczas poszukiwania
własnego miejsca na rynku pracy. Świadomość posiadanego potencjału, swoich
mocnych stron, a także obszarów, które należy jeszcze rozwijać, umożliwia dokonanie dobrego wyboru i gwarantuje satysfakcję zawodową.

„Świadomie czy z przypadku
- jak planować w życiu zawodowym i osobistym”
W ramach zajęć młodzież ma możliwość pozyskać informacje na temat wybranych zawodów i specjalności, a także określić własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe z wykorzystaniem testów.
Omawiane są także czynniki wpływające na proces planowania kariery zawodowej, etapy podejmowania decyzji o wyborze zawodu, tendencje rozwojowe na rynku pracy oraz zawody przyszłości. Młodzież
dowiaduje się, jak skutecznie planować i realizować cele – zwłaszcza
związane z życiem zawodowym. Spotkanie uatrakcyjnia projekcja filmu pt. ,,Planowanie kariery” oraz konkurs zawodoznawczy.

,,Zostań złotą rybką i daj się złowić,
czyli jak spełnić oczekiwania pracodawcy”
Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w informacje dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Omawiane są rola, budowa i rodzaje życiorysów zawodowych, struktura listu motywacyjnego oraz
formularze aplikacyjne opracowywane przez pracodawców. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się również,
czym jest rozmowa kwalifikacyjna i jak należy się do niej
przygotować, o co może zapytać pracodawca oraz jak
wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów.

,,Moja pierwsza praca
– jak zaprezentować się z najlepszej strony”
Nowe miejsce pracy to nieznane otoczenie, ludzie,
środowisko. Może się zdarzyć, że adaptacja do nowych warunków będzie stanowić problem dla osób,
które podejmują pierwsze zatrudnienie. Celem zajęć
jest zapoznanie uczestników z zasadami i strategiami
autoprezentacji przydatnymi podczas pierwszych dni
w pracy. Dzięki udziałowi w zajęciach można także dowiedzieć się, jak unikać błędów najczęściej popełnianych przez nowych pracowników.

,,Kandydat w sidłach Assessment Center”
Zajęcia mają charakter treningu, podczas którego
uczestnicy wykonują ćwiczenia należące do pakietu
zadań wykorzystywanych przez firmy w czasie selekcji kandydatów do pracy. Każdy ma okazję spróbować
swoich sił jako kandydat poddawany uważnej obserwacji oraz wydający opinię asesor. Uczestnicy oceniają
np. umiejętność współpracy w grupie, kompetencje
przywódcze czy organizacyjne. Warsztaty dają młodym ludziom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy
istotnej na rynku pracy, ale także szansę doświadczenia emocji związanych z uczestniczeniem w procesie
rekrutacji i selekcji w bezpiecznych warunkach i przyjaznej atmosferze.

„Mówisz i masz - elementy skutecznej
komunikacji interpersonalnej”
Zajęcia adresowane do wszystkich, którzy chcą poprawić swoje relacje i skuteczność porozumiewania się z ludźmi. Uczestnicy poszerzają wiedzę i umiejętności dotyczące komunikacji
werbalnej, mowy ciała i kontaktów międzyludzkich. Komunikacja interpersonalna to proces, dlatego też szkolenie ma charakter praktyczny – nauka poprzez aktywność, kreatywność
i zabawę.

„Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”
Zajęcia warsztatowe dedykowane uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom, którzy zastanawiają
się nad otworzeniem własnej firmy. Jego celem jest uświadomienie uczestnikom, iż sukces planowanego przedsięwzięcia,
zależy nie tylko od oryginalności pomysłu oraz rzetelnie przeprowadzonej analizy rynku, ale przede wszystkim, od osobowości przyszłego przedsiębiorcy. W ramach zajęć autoanalizie podlegają predyspozycje, wiedza, umiejętności menedżerskie, potrzeby i wartości, oraz zainteresowania. Warsztat został wzbogacony indywidualnym badaniem pn. „Przewodnik
po samoocenie przedsiębiorczości” oraz prezentacją filmu pt. ,,Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

„Absolwent za granicą
– szanse i zagrożenia”
Celem spotkania jest poinformowanie
osób planujących poszukiwanie zatrudnienia za granicą, gdzie szukać ofert, jak
korzystać z usług pośrednictwa pracy w
ramach EURES oraz jakie są warunki życia i pracy w wybranych krajach UE/EOG.
Ważnym poruszanym zagadnieniem
jest bezpieczeństwo wyjazdów za granicę, a także przeciwdziałanie nielegalnemu pośrednictwu pracy. Uczestnicy
spotkania dowiadują się również w jaki
sposób potwierdzić okres zatrudnienia
i ubezpieczenia w innym państwie oraz
w razie konieczności dokonać transferu
zasiłku dla bezrobotnych.

„Młodzież na rynku pracy”
Chcąc znaleźć pracę, należy dokonać analizy lokalnego rynku pracy, na którym planuje się poszukiwać zatrudnienia. Pomoże to ocenić własne szanse poprzez porównanie potrzeb i wymagań pracodawców z tym, co osoba poszukująca zatrudnienia może zaoferować. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat aktualnej sytuacji ludzi młodych na krajowym
i regionalnym rynku pracy. Uczestnicy dowiadują się, gdzie szukać informacji o zawodach, poznają zasady rynku pracy oraz
prognozy dotyczące zatrudnienia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE WIEDZĘ O ZAWODACH I RYNKU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy jest inicjatorem wielu działań mających na celu upowszechnianie świadomego planowania kariery zawodowej. Włączając się w coroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w roku 2012 odbywał się pod hasłem „Praca: zawód
czy kompetencje?”, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia ,,Radio Kielce” S.A. zorganizował panel dyskusyjny pn. ,,Znani, sławni, lubiani o tym, że praca może być pasją”. Udział w nim wzięli znani przedstawiciele różnych profesji (na zdjęciu od lewej) Sławomir Szmal, Paulina Biernat, Agnieszka Migoń, Tomasz Tworek, Stefano Terrazzino, Adam
Jarubas, prof. dr hab. Zdzisława Owsiak. Na spotkanie licznie przybyli uczniowie, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci i kadra akademicka szkół wyższych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pn.,,Znani, sławni, lubiani o tym, że praca może być pasją”,

Panel dyskusyjny pn.
,,Znani, sławni, lubiani o tym,
że praca może być pasją”, 17 października 2012r.

Już od 10 lat wspieramy młodzież biorącą udział w konkursach
,,Moje wymarzone miejsce pracy” oraz ,,Poznaj swój wybrany
zawód” organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prowadzimy warsztaty i prelekcje, uczestniczymy
w komisji oceniającej projekty oraz prezentacje uczniów.

Regularnie bierzemy udział
jako prelegenci w konferencjach i spotkaniach z
młodzieżą przygotowywanych z myślą o przyszłości
zawodowej absolwentów
przez szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie z naszego
regionu.

Pokaz tańca w wykonaniu Mistrzów Europy
Latin American Dance Show 2011
– Pauliny Biernat i Stefano Terrazzino,
17 października 2012r.

Współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi angażując młodzież
w organizację debat oksfordzkich. Uczniowie chętnie dyskutują na
ważne dla nich tematy dotyczące np. przedsiębiorczości czy możliwości
znalezienia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
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