
Jól jönne egy karrieriránytű?
munkaerő-piaci reintegrációs képzés
a Család- és KarrierPONT szervezésében

Még keresed az álommunkát? Elvesztél a karrier labirintusában? 
Kisgyermekes anyaként útelágazáshoz érkeztél a karrieredben? 
El tudnád képzelni magad vállalkozóként, de nem tudod, hogyan  
fogj hozzá?

Henry Kissinger szerint, ha nem tudod, hová tartasz, minden út a sehovába 
visz. Hogy ne járj így, gyere el a kecskeméti Család- és KarrierPONT 
álláskeresőknek szóló képzésére, és segítünk rátalálni az utadra!

Időpont: 2019. június 24-27., hétfőtől csütörtökig 9.00–14 óráig
Helyszín: Kecskeméti TISZK – Kecskemét, Szolnoki út 31.

Karrieriránytűnk segítségével a 4 napos képzés végén:
- kristálytisztán látod, hogy milyen értékekkel rendelkezel a munkaerő-piacon,
- magabiztosan alkalmazod az önérvényesítést,
- el tudod készíteni a hatásos önéletrajzodat,
- átlátod a vállalkozás folyamatát,
- képes leszel megtervezni és megvalósítani az álmaidat.

Regisztrálj még ma a képzésre, mert a hatékonyság érdekében jelentkezéseket csak korlátozott számban tudunk elfogadni.

A Karrieriránytűre a Kecskeméti Járás településein – Kecskemét, Kerekegyháza, Lajosmizse, Ágasegyháza, 
Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, 
Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld – élőket várjuk.
A programon való részvétel INGYENESEN mivel a képzést uniós pályázati forrásból finanszírozzuk.

Regisztrálni itt tudsz: https://bit.ly/2K1cmYb

Elérhetőségek:
Iroda: 6000 Kecskemét, Reile Géza utca 22. 
Telefon: +36 76 737 193
E-mail: csak.kecskemet@gmail.com
Facebook.com/ Csalad-es-KarrierPont-Kecskemet
 -183554975623798

A Nők a családban és a munkahelyen című standard felhívás keretében 
meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a 
Kecskeméti Járás területén.
Projektazonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00019
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Család- és KarrierPONT
Hallottál már a kecskeméti Család- és KarrierPONTról? 
Érdekel, hogy milyen szolgáltatásokat kínál?
A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által  működtetett 
iroda egyrészt a családi élet szereplőit, másrészt a  
munkáltatókat segíti, és megpróbál közöttük egyfajta 
híd szerepet betölteni a család és a munka  
összeegyeztethetősége érdekében.
Gyere el hozzánk, ismerd meg munkatársainkat,  
és hallgasd meg, miben lehet a segítségedre a  
kecskeméti Család- és KarrierPONT!
Kisgyermeked van?
Hozd el őt is, és amíg Te kérdezel, mi pedig  
válaszolunk, felfedezheti a játékokkal, kis  
asztallal és székkel berendezett Gyermeksarok 
minden zegzugát.

 A kecskeméti Család- és KarrierPONT  
ügyfélszolgálata: 

– hétfőn és szerdán: 8.30 – 12.30 óráig
– csütörtökön és pénteken 13 – 17 óráig

Tanácsadás:
–  jogi, pszichológiai és mentálhigiénés 

szaktanácsadás előzetes telefonos 
bejelentkezés, egyeztetés alapján kérhető


