Projekt „Praca.Enter. Biblioteka
jako miejsce informacji o rynku
pracy” prowadzony jest przez
Fundację Inicjatyw Społeczno–
Ekonomicznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zrealizowano [w części] w ramach dotacji
od sieci Fundacji Społeczeństwa
Otwartego (Open Society Foundations).
Polsko–Amerykańska Fundacja
Wolności jest partnerem Fundacji
Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim
bibliotekom publicznym dostęp
do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek
w Polsce jest realizowany przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez
sieć Fundacji Społeczeństwa
Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.

Twój
potencjał
Sprawdź, do
jakich zawodów
jest Ci blisko

Katalog
zawodów

Wejdź na
praca-enter.pl
i odkryj swój
potencjał!

Czytelnia

Poznaj zawody,
które Cię
interesują

Przewodnik
po rynku
pracy
Dowiedz się,
od czego zacząć

>>>

Jeśli zastanawiasz się, jakie są Twoje mocne strony
i co chcesz robić życiu zawodowym, zapraszamy
do bezpłatnego serwisu praca-enter.pl
Na stronie serwisu znajdziesz:
>>>

Twój
potencjał

>>>
Które sposoby szukania pracy są
najskuteczniejsze? Jak zdobyć
pierwsze doświadczenie w zawodzie? Jak założyć działalność
gospodarczą? – Tu znajdziesz
odpowiedzi na te i inne pytania.
Dużo linków, dużo przydatnych
informacji.

to interaktywna ścieżka, na której
uświadomisz sobie swoje sukcesy, umiejętności i upodobania
zawodowe oraz dowiesz się, jakie
zawody mogą być Ci bliskie. Te
informacje mogą Cię zainspirować do określenia swoich planów
na przyszłość – zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych. Pomogą Ci też pisać CV i rozmawiać
z pracodawcą.

Katalog
ponad 130
zawodów

>>>

Przewodnik
po rynku
pracy

w której znajdziesz ciekawe
i krótkie artykuły na nurtujące Cię
tematy: wynagrodzenia, migracje
zarobkowe, praca na odległość,
częsta zmiana pracy, zmiana zawodu i wiele innych.

głównie tych, na które istnieje
obecnie lub wystąpi w przyszłości
wysokie zapotrzebowanie wśród
pracodawców. Dzięki prostemu
opisowi dowiesz się na przykład,
czym zajmuje się mechatronik,
gdzie pracuje stylista, jakich
umiejętności potrzebuje pilot
wycieczek i od czego zacząć, by
zostać ratownikiem medycznym.
Do tego 15 krótkich filmów, na
których przedstawiciele różnych
zawodów dzielą się swoim doświadczeniem.

Czytelnia

