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21.10.2019  

 „Przyszły zawód – powołanie czy przypadek?” – szkolenie dla lokalnych szkolnych doradców zawodowych pozwalające nabyć wiedzę 

z zakresu zawodów przyszłości oraz dyskusja środowiska doradczego na temat budowania kariery zawodowej na każdym etapie życia 

jednostki  

o miejsce: Klub Pracy, ul. Raciborska 2, Gliwice, sala 204 

o godzina: 11.30 – 14.30 

o obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (tel. 519-130-779) 
 

22.10.2019 

 „Młody człowieku! Szukaj mądrze swojej zawodowej pasji” – targi dla uczniów lokalnych szkół, których celem jest udzielenie osobom 

stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub rozwoju zawodowego, informacji o nowych trendach w kształceniu 

zawodowym (w tym prezentacja zawodów przez zaproszonych specjalistów) oraz przekazanie przez specjalistów rynku pracy 

wskazówek na temat planowania rozwoju kariery zawodowej 

o miejsce: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, ul. Raciborska 2, Gliwice, sala 107 

o godzina: 10.00 – 13.00 

o obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (tel. 519-130-779) 
 

  „Odpowiedz na pytania – wygraj smartband’a” – konkurs dla uczniów lokalnych szkół, pozwalający na utrwalenie wiadomości 

zdobytych podczas spotkań ze specjalistami podczas wydarzenia „Młody człowieku! Szukaj mądrze swojej zawodowej pasji” 

o miejsce: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, ul. Raciborska 2, Gliwice, sala 107 

o godzina: 10.00 – 13.00 
 

23.10.2019 

 „Porozmawiajmy o pasjach przy kawie” – konsultacje z doradcami zawodowymi 

o miejsce: PUP Gliwice, hol przy biurze podawczym (001) 

o godzina: 09.00 – 14.00 
 

 „Znajdź razem z nami swoje powołanie i profesję z pasją” – konsultacje ze specjalistami rynku pracy 

 miejsce: PUP Gliwice, hol przy biurze podawczym (001) 

 godzina: 09.00 – 14.00: 

o 09.00 – 14.00 – doradcy zawodowi  

o 09.00 – 11.00 – specjaliści ds. pośrednictwa pracy (oferty pracy w kraju i za granicą)  

o 11.00 – 12.00 – specjaliści ds. rozwoju zawodowego  

o 11.00 – 13.00 – specjaliści w zakresie kształcenia zawodowego  
 

24.10.2019 

 „Wiek to atut – postaw na rozwój” – warsztaty dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice powyżej 50 roku życia  

o miejsce: Klub Pracy, ul. Raciborska 2, Gliwice, sala 204 

o godzina: 09.00 – 12.00 

o obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (tel. 519-130-779) 
 

25.10.2019 

 „Młodzi na rynku pracy” – warsztaty dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice poniżej 30 roku życia   

o miejsce: Klub Pracy, ul. Raciborska 2, Gliwice, sala 204 

o godzina: 09.00 – 12.00 

o obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (tel. 519-130-779) 
 

 „Jesienna promocja na pracę” – konsultacje ze specjalistami rynku pracy  

o miejsce: Centrum Handlowe Forum, Gliwice, stoisko obok kas sklepu Carrefour  

o godzina: 11.00 – 15.00 
 

FACEBOOK – 21 – 27.10.2019  

 „Doradcze pasje – Twoją inspiracją” – poznaj pasje doradców zawodowych PUP Gliwice i zainspiruj się w poszukiwaniu własnej drogi  

 „Motywacyjne poranki” – doza pozytywnej motywacji na dzień dobry 

 „Motywacja na dobranoc” – energia i dobre słowo do działania przed snem  

 „Czy znasz te profesje?” – dowiedz się o ciekawych pomysłach na pracę 

 „Złote zasady wyboru zawodu” – poznaj zasady wyboru szkoły lub przyszłego zawodu oraz możliwych skutków nieadekwatnego 

wyboru dalszej edukacji w kontekście posiadanych predyspozycji i preferencji zawodowych 

 „Powołanie i pasja w budowaniu Twojej przyszłości zawodowej” – jak szukać motywacji do budowania własnej ścieżki zawodowej 

opartej na pasji i powołaniu  

 

Więcej informacji: tel. 519-130-779, doradca@pup.gliwice.pl, julia.sztyk@pup.gliwice.pl 

Zapraszamy: www.pup.gliwice.pl, FB@PUPwGliwicach 

 


