
Projekt E-KOMPETENCJE
2014-10-02 10:01:25

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie:

„E-KOMPETENCJE”.

Termin rekrutacji: 22.09.2014 do 13.10.2014

Warunki udziału w projekcie:

Projekt kierujemy do osób:
•    w wieku 18 – 30 lat,
•    zamieszkujących województwo podkarpackie,
•    bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP,
•    posiadających  znajomość obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Projekt zakłada:

1. Doradztwo zawodowe:
podejmujące tematykę dotyczącą podstawowych zasad funkcjonowania rynku pracy #℣佐⌡⌀䌀嘀Ⰰ 氀椀猀琀 洀漀琀礀眀愀挀礀樀渀礀Ⰰ 爀漀稀洀漀眀愀 欀眀愀氀椀昀椀欀愀挀礀樀渀愀Ⰰ 愀渀愀氀椀稀愀 漀朁䈀漀猀稀攁䐀
o pracę), autoprezentacji, asertywności czy pracy w zespole, wykonane przez doradców zawodowych i niezbędne do zaplanowania ścieżki zawodowej.

2. Kursy IT o specjalności:
GRAFIKA KOMPUTEROWA – 200 godz. #℣佐⌡⌀瀀爀漀樀攀欀琀漀眀愀渀椀攀 最爀愀昀椀挀稀渀攀 椀 漀搀眀稀漀爀漀眀愀渀椀攀 瀀爀稀攀猀琀爀稀攀渀椀 琀爀樀眀礀洀椀愀爀漀眀攀樀Ⰰ 最爀愀昀椀欀愀 ㈀䐀 椀 ㌀䐀Ⰰ 瀀漀搀猀琀愀眀礀 洀漀搀攀氀漀眀愀渀椀愀 椀
animacji komputerowej, metody przetwarzania obrazów cyfrowych, szkolenie sieciowe, projektowanie i publikacje internetowe, itp.),

PROGRAMOWANIE – 200 godz.  #℣佐⌡⌀瀀爀漀最爀愀洀漀眀愀渀椀攀 眀 樁ᤀ稀礀欀甀 䌀⼀䌀⬀⬀Ⰰ 欀漀渀猀琀爀甀欀挀樀愀 戀愀稀 搀愀渀礀挀栀Ⰰ 琀攀挀栀渀漀氀漀最椀攀 漀戀椀攀欀琀漀眀攀 椀 欀漀洀瀀漀渀攀渀琀漀眀攀Ⰰ 愀瀀氀椀欀愀挀樀攀
internetowe, inżynieria oprogramowania, zintegrowane systemy projektowania językiem XML, itp.),

TECHNOLOGIE INTERNETOWE – ADMINISTROWANIE SIECIĄ – 200 godz. #℣佐⌡⌀眀瀀爀漀眀愀搀稀攀渀椀攀 搀漀 琀攀挀栀渀漀氀漀最椀椀 漀戀椀攀欀琀礀眀漀眀攀樀Ⰰ 瀀爀漀最爀愀洀漀眀愀渀椀攀 眀 樁ᤀ稀礀欀甀 䨀愀瘀愀Ⰰ
bezpieczeństwo sieci i aplikacji webowych, aplikacje internetowe w środowisku NET, serwery i serwisy internetowe, internetowe serwisy
multimedialne, itp.).

3. 6 – miesięczne płatne staże zawodowe na stanowiskach zbieżnych ze zdobytymi kwalifikacjami dla wszystkich uczestników kursu, pozwalające
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz poszerzyć doświadczenie zawodowe.

Wsparcie dodatkowe:
•    pokrycie kosztów badań lekarskich,
•    zwrot kosztów dojazdu,
•    zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
•    catering w trakcie szkoleń,
•     materiały szkoleniowe.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób poprzez wzrost kompetencji z zakresu IT. Ponadto aktywna integracja, wyrównanie szans na
znalezienie zatrudnienia, podniesienie motywacji, samooceny, kwalifikacji i umiejętności w kształtowaniu kariery zawodowej dzięki poprawnej
autoprezentacji i komunikacji.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2014r. – 31.07.2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów pokój 216, (I piętro)
tel.: (17) 86-76-235, tel.: (17) 86-76-294
Strona projektu: www.ekompetencje.eu

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!

 

Agnieszka Trybus

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

tel. 17 86 76 294

e-mail:  atrybus@rarr.rzeszow.pl

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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