Formularz informacyjny:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W KIELCACH
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
Tel.: +48 41 366 47 91 wew. 141
Fax: +48 366 39 26
E-mail: mborun@zdz.kielce.pl

Imię
Nazwisko
Płeć		M		K
Narodowość
Adres
Tel.
Fax
Email
W ewidencji publicznych służb zatrudnienia
		TAK		NIE

PRIVACY DISCLAIMER
Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji projektu
MATCH. Administratorem danych jest Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach z siedziba przy ul. Paderewskiego
55. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZAPYTANIE O INFORMACJE

Proszę przekazać wypełniony formularz na adres:

ONE STOP-SHOP
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH (ZDZ W
KIELCACH)
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
Tel.: +48 41 366 47 91 wew. 141
Fax: +48 366 39 26
E-mail: mborun@zdz.kielce.pl

Zaklad Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach

OCEŃ SWOJE UMIEJETNOŚCI
I ZWIEKSZ SWOJE SZANSE NA
RYNKU PRACY
Projekt MATCH Informal and non-formal competences matching devise for
migrants’ employability and active citizenship 510739-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP – jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Treść ulotki odzwierciedla stanowisko jej autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

PROJEKT MATCH

Znalezienie pracy w czasach kryzysu ekonomicznego to wyzwanie dla wszystkich, jednak
szczególnie trudne zadanie to może okazać się
dla migrantów.
Poruszając się po rynku pracy migranci muszą
zmierzyć się z wieloma trudnościami oraz
pokonać istniejące bariery językowe.
Często nie dysponują oni właściwymi dokumentami poświadczającymi umiejętności i
kompetencje nabyte w ojczystym kraju, bądź
też posiadane przez nich dokumenty nie są w
pełni honorowane w nowym kraju zamieszkania.

Projekt MATCH oferuje nar zędzia, które
służą sprawnemu poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającemu dotychczasowemu
doświadczeniu i kompetencjom kandydata.
MATCH analizuje kompetencje, umiejętności i
kwalifikacje kandydata i dobiera odpowiadającą
im ofertę pracy.

OCEŃ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI I NADAJ
WARTOŚĆ SWOJEMU

PLATFORMA LO-MATCH

Punkty pierwszego kontaktu MATCH (onestop-shops) to miejsca, gdzie uzyskasz pomoc
w znalezieniu ofert pracy zgodnych z Twoimi
umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

Platforma LO -MATCH to platforma internetowa stworzona w celu znalezienia najodpowiedniejszych ofert pracy w zależności
od umiejętności, kompetencji i kwalifikacji
kandydata.

MATCH oferuje pomoc w następujących formach:

Platforma LO-MATCH pozwala na tworzenie i
zapisywanie CV w wersji on-line, tak by były one
dostępne dla zainteresowanych pracodawców.

Konsultacje i doradztwo zawodowe
Ocena wiedzy, umiejętności i 		
doświadczenia zawodowego w formie
raportu
Konsultacje i doradztwo w procesie
tworzenia profili zawodowych na
platformie LO-MATCH
Dobór odpowiedniej oferty pracy

Platforma umożliwia także zamieszczanie informacji dotyczących wykształcenia, odbytych
szkoleń oraz posiadanego doświadczenia zawodowego poprzez wykorzystanie listy dostępnych
na platformie efektów kształcenia. Wybrane
spośród nich elementy mogą następnie zostać
dodane do Twojego CV.

