
Vademecum uprawnień 
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Z A P R O S Z E N I E  N A :

 SZKOLENIE

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju

Międzynarodowego SDirect24                   

w ramach projektu WspieraMY
 WspieraMY

 WspieraMY



KTO?
DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych pracowników jak i

pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jak i urzędów

podnoszących jakość  życia niepełnosprawnych

 

Kandydaci/kandydatki na pracowników posiadający  status  osoby

niepełnosprawnej/ bezrobotnej poszukującej pracy.

 

Pracodawcy zatrudniający  osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy

chcący uruchomić proces rekrutacji  pracowników niepełnosprawnych jako

nowych pracowników.

 

Urzędy pracy które posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami            z

niepełnosprawnością.  

 

Kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z różnymi  dysfunkcjami . 

 

Osoby, które już realizują zadania Rekrutera (pod warunkiem, że posiadają

doświadczenie krótsze niż 2-lata) i dotychczas nie uczestniczyły w takim

kompleksowym szkoleniu, a chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W celu rejestracji udziału    

zadzwoń:                        tel. +48 730 038 693 

napisz:                            szkolenia@sdirect24.pl

Kontakt:                          Beata Matluk - Dyrektor Projektu

 



DLACZEGO?
JAKIE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA?

Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Eksperta Rekrutacji  w zakresie

praktycznych i teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania

osób z różnymi niepełnosprawnościami

 

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych

związanych z szerzeniem  i  podnoszeniem jakości życia osób

niepełnosprawnych poprzez aktywizacje zawodową, oraz wskazanie

sposobów zatrudnienia wspomaganego ze znajdowaniem miejsc pracy

dla osób z niepełnosprawnością.

W celu rejestracji udziału    

zadzwoń:                        tel. +48 730 038 693 

napisz:                            szkolenia@sdirect24.pl

Kontakt:                          Beata Matluk - Dyrektor Projektu

 



JAK?
CO OFERUJEMY? 

 
Cykl szkoleniowy trwający w sumie 2 dni (2 x 4 godziny), łącznie 8 godzin szkolenia. 

 

Wybór miejsca: Warszawa, Gdańsk, istnieje również możliwość indywidualnego cyklu

szkolenia w miejscu ustalonym z zainteresowanym odbiorcą szkolenia.

 

Termin szkolenia: ustalany indywidualnie. 

 

Grupa max 10 osób.

 

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

 

Zapewniamy:

 

Materiały szkoleniowe.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych.

W celu rejestracji udziału    

zadzwoń:                        tel. +48 730 038 693 

napisz:                            szkolenia@sdirect24.pl

Kontakt:                          Beata Matluk - Dyrektor Projektu

 



KRYTERIA?
 JAKIE SĄ  KRYTERIA UCZESTNICTWA ?

Kryteria szkolenia:

 

Przesłanie kwestionariusz dotyczącego wyboru szkolenia. PRACODAWCA

 

Wyrażenie gotowości do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie

zgłoszeń kwestionariuszy szkoleniowych

 

Akceptacja warunków uczestnictwa w szkoleniu (zasady uczestnictwa w szkoleniu

znajdują się na stronie internetowej realizatora www.sdirect24.org/szkolenia)

W celu rejestracji udziału    

zadzwoń:                        tel. +48 730 038 693 

napisz:                            szkolenia@sdirect24.pl

Kontakt:                          Beata Matluk - Dyrektor Projektu

 


