ZDOBĄDŹ RYNEK PRACY DZIĘKI NOWYM KWALIFIKACJOM
Kompleksowe wsparcie mieszkańców ZIT WrOF**
w zakresie kształcenia zawodowego
*gminy: Wrocław, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Miękinia, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wisznia Mała, Czernica,
Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Sobótka, Żórawina, Oleśnica (gmina wiejska)

Dotacje na kursy zawodowe z uprawnieniami
85% lub 100% dofinansowania
Jeśli szukasz pomysłu na siebie lub rozważasz
zmianę pracy, udział w projekcie jest dla Ciebie
znakomitą szansą na rozwój.

Zyskaj kwalifikacje m. in. w zawodach:
Instalator systemów fotowoltaicznych
Specjalista ds. marketingu internetowego
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. sprzedaży
Spawacz
Mediator
Kosmetyczka
Operator drona
Operator wózka widłowego
Elektryk z uprawnieniami pomiarowymi

Co zyskujesz:

Warunki uczestnictwa:

masz ukończone 18 lat,
mieszkasz na terenie
Aglomeracji Wrocławskiej,
jesteś osobą pracującą lub
bezrobotną,
nie prowadzisz działalności
gospodarczej,
nie uczysz się.

kurs potwierdzony
certyfikatem
dopasowanie swoich
kwalifikacji/kompetencji
do rynku pracy
85% lub 100%
dofinansowania
opłacony egzamin

ZGŁOŚ SIĘ:
kursy@atum.edu.pl
kom. 699 829 009,
tel. 71 786 62 87

www.kompetencjeprzyszlosci.com.pl
Projekt „Zdobądź rynek pracy dzięki nowym kwalifikacjom, kompleksowe wsparcie mieszkańców ZIT WrOF w zakresie kształcenia
zawodowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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KALENDARZ KURSÓW 2019

Kursy dofinansowane ze środków UE. Dowiedz się więcej: 699 829 009
luty

Rodzaj szkolenia
Specjalista ds. kadr i płac z elementami
rekrutacji i selekcji pracowników oraz
zarządzania zespołem – certyfikacja zawodu
(108 h)
Kurs Marketingu Internetowego (42 h)

marzec

kwiecień

09.03.-19.05. (Wrocław)
23.02.-17.03. (Wrocław)

Profesjonalny kurs specjalisty ds. sprzedaży
(42 h)

16-17.02. (Wrocław)

09-10.03. (Wrocław)
30-31.03. (Wrocław)

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (42 h)

23-24.02. (Wrocław)

23-24.03. (Wrocław)

Kurs certyfikowanego instalatora systemów
fotowoltaicznych z uprawnieniami
elektrycznymi do 1kV (40 h)

07-11.02. (Wrocław)

08-10.03. (Wrocław)
16-17.03. (Wrocław)

10-14.04. (Wrocław)

Praktyczny kurs obowiązkowych pomiarów
odbiorczych i okresowych zgodnie z ustawą
prawa budowlanego w zakresie
elektroenergetycznym – grupa „G1”, cieplnym –
grupa „G2”, gazowym – grupa „G3” (32h)

16-17.02. (Wrocław)
23-24.02. (Wrocław)

16-17.03. (Wrocław)
23-24.03. (Wrocław)

06-07.04. (Wrocław)
13-14.04. (Wrocław)

UWAGA! W projekcie mogą być dofinansowane kursy, które:
Są organizowane przez placówkę lub ośrodek posiadający wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych
www.rspo.men.gov.pl
Znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Kończą się egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym nabyte kwalifikacje/umiejętności
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Nie znalazłaś/eś interesującego Cię kursu zawodowego?
Zapraszamy do kontaktu: kursy@atum.edu.pl
tel. 71 786 62 87, kom. 699 829 009

www.kompetencjeprzyszlosci.com.pl
Projekt „Zdobądź rynek pracy dzięki nowym kwalifikacjom, kompleksowe wsparcie mieszkańców ZIT WrOF w zakresie kształcenia
zawodowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

