ДЕ І ЯК ЕФЕКТИВНО ШУКАТИ РОБОТУ В КРАКОВІ? Kolejne spotkanie
12.07.22
2022-07-05
12.07.2022 r. Ми проводимо зустріч-консультацію для громадян України на тему пошуку роботи в
Кракові. Ви приїхали до Кракова, не знаєте польську мову, у Вас є бажання знайти роботу, але
немає інформації,де її шукати і як?
Тоді ця зустріч саме для Вас!

Отже, на цій зустрічі ви дізнаєтесь:
1) чи варто користуватися послугами агентств з працевлаштування - плюси і мінуси;
2) які сайти в Польщі краще використовувати для пошуку роботи;
3) що потрібно знати перед підписанням договору і початком роботи;
4) як самостійно створити резюме без знання польської мови;
5) які пільги отримують біженці з України для працевлаштування в Польщі.

��Kоли: Вівторок - 12.07.2022 r.
⏰ Початок: год: 12:00
��Місце зустрічі: Centrum Obywatelskie w Krakowie - ul. Reymonta 20.

Консультація проводиться безкоштовно. Щоб потрапити на зустріч, проходьте
реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/PDstMeYVUpXMNfGr8

---------12.07.2022 r. Prowadzimy spotkanie konsultacyjne dla obywateli Ukrainy na temat
poszukiwania pracy w Krakowie. Masz znajomych z Ukrainy którzy szukają pracę w Krakowie i
okolicach, ale nie mają informacji gdzie jej szukać i jak?

To spotkanie jest właśnie dla nich!

Więc na tym spotkaniu dowiedzą się:
1) czy warto korzystać z usług Agencji Pracy Tymczasowej - wady i zalety;
2) na jakich portalach najlepiej szukać pracy obcokrajowcom;
3) co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem pracy;
4) jak samodzielnie stworzyć CV bez znajomości języka polskiego;
5) omówimy specustawe dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy.

��Termin: Wtorek 12.07.2022
⏰ Start: godz. 12:00
��Miejsce: Centrum Obywatelskie w Krakowie - ul. Reymonta 20.

Konsultacje są bezpłatne, musisz się tylko zarejestrować:
https://forms.gle/PDstMeYVUpXMNfGr8
-----------------12.07.2022 г. Мы проводим встречу-консультацию для граждан Украины на тему поиска
работы в Кракове. Вы приехали в Краков, не знаете польский язык, у Вас есть желание
найти работу, но нет информации где ее искать и как? Тогда эта встреча именно для
Вас!

Итак, на этой встрече Вы узнаете:

1) стоит ли пользоваться услугами агентств по трудоустройству - плюсы и минусы;
2) какие сайты в Польше лучше использовать для поиска работы;
3) что нужно знать перед подписанием договора и началом работы;
4) как самостоятельно создать резюме без знания польского языка;
5) какие льготы получают беженцы из Украины для трудоустройства в Польше.

��Kогда: Вторник - 12.07.2022 r.
⏰ Начало: 12:00
��Место встречи: Centrum Obywatelskie w Krakowie - ul. Reymonta 20.

Консультация проводится бесплатно. Чтобы попасть на встречу, проходите регистрацию
по ссылке: https://forms.gle/PDstMeYVUpXMNfGr8
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