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Strona główna › Edukacja

Studencie – czy dokonujesz właściwych
wyborów?

Bezpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje ze specjalistami
ds. rozwoju i kształcenia, targi pracy i edukacji – tak w skrócie zapowiada się IV
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce. W dniach 15-21 października 2012
organizowanych będzie ponad 300 wydarzeń w 43 miejscowościach Małopolski. Dziś

zapraszamy wszystkich studentów na debatę: „Zawód czy kompetencje? Jak dokonywać
właściwych wyborów?”.
Jeżeli chcesz wiedzieć co obecnie liczy się na rynku pracy i jak planować swój rozwój zawodowy,
przyjdź na debatę. Porozmawiaj z doradcami zawodowymi, specjalistami z działów HR organizacji,
agencji zatrudnienia czy pracownikami organizacji pozarządowych. Przekonaj się czy twoje
kompetencje i kwalifikacje odpowiadają oczekiwaniom pracodawców.
15 października 2012 r, pl. Na Stawach 1, godz. 10.00 -12.30, sala 306.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w innych wydarzeniach w ramach OTK. Organizują je
akademickie biura karier, centra kształcenia praktycznego, powiatowe urzędy pracy, centra
informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ochotnicze
hufce pracy, firmy prywatne. Wydarzenia będą odbywać nie tylko w Krakowie, Tarnowie i Nowym
Sączu, ale również m.in. w Andrychowie, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej,
Gorlicach, Kętach, Krynicy, Miechowie, Mszanie Dolnej, Myślenicach, Niepołomicach, Nowym Targu,
Oświęcimiu, Proszowicach, Rabce, Suchej Beskidzkiej, Trzebini i Wadowicach. Koordynatorem
regionalnym OTK 2012 w Małopolsce jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Szczegółowe informacje na www.pociagdokariery.pl
Źródło: www.malopolska.pl
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