
UWAGA !!! Byli pracownicy Zak adu JBB yse wraz z Rodzinami !!!

Informacja Pilna

Szanowni Pa stwo, serdecznie zapraszamy na szkolenia, które uda o si  zorganizowa  dla
by ych pracowników JBB yse oraz ich bliskich. Zach camy do podj cia tej inicjatywy, która
by  mo e, pozwoli atwiej znale  prac  oraz zdoby  kolejne do wiadczenia. Poni ej
przedstawiamy najwa niejsze wiadomo ci wraz z kontaktami telefonicznymi. yczymy
powodzenia.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz ukaszewski

1) od kwietnia 2010 rozpoczynaj  si , w ramach Projektu Nowe Perspektywy, szkolenia dla
bezrobotnych by ych pracowników Zak adów Przetwórstwa Mi snego JBB w ysych oraz
bezrobotnych cz onków rodzin by ych bezrobotnych pracowników JBB
czyli w szkoleniach mo e wzi  udzia  osoba, która:
 - pracowa a w JBB, prac  straci a i jest obecnie bezrobotna, zarejestrowana lub nie w
urz dzie pracy
- jest bezrobotnym cz onkiem rodziny (czyli jest np siostr , bratem, ma onkiem) osoby, która
pracowa a w JBB a obecnie jest bezrobotna zarejestrowana lub nie w urz dzie pracy

2) szkolenia b  trwa  do ko ca czerwca

3) w trakcie szkole  zapewniamy: obiad, przerwy kawowe, stypendium 4 z  brutto za
godzin  zaj , zwrot kosztów dojazdu

4) szkolenia b  sk ada y si  z nast puj cych cz ci : zaj  komputerowych, j zyka
angielskiego lub niemieckiego (j zyk do wyboru), szkolenie pracownik biurowy, poradnictwo
zawodowe - dana osoba uczestniczy we wszystkich wymienionych wy ej cz ciach

 5) szkolenia b  odbywa y si , mi dzy innymi, w: ysych, Myszy cu, Kadzidle, Lipnikach

6) zapisa  si  na szkolenie mo na w  Urz dzie Gminy Kadzid o (u Pani Iwony Trzci skiej)

7) Plakaty dla so tysów posiada Pani Iwona Trzci ska (Urz d Gminy Kadzid o)

cz  wyrazy szacunku,

Iwona Fr czek
Asystent Kierownika Projektu
tel.: 508-326-130
e-mail: iwona.fraczek@eiei.pl

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
ul. Miko aja Reja 20A

mailto:iwona.fraczek@eiei.pl


33-300 Nowy S cz
tel./fax: (18) 547-70-70
NIP: 734-31-57-319
email: biuro@eiei.pl
www: www.eiei.pl

mailto:biuro@eiei.pl
http://www.eiei.pl

