Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Potřebujete rekvalifikaci či zlepšit angličtinu / němčinu, abyste
získali dobrou práci? Pak právě Vám je určen tento projekt!
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PROJEKT JE URČEN:
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• uchazečům v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než pět měsíců
• zájemcům o zaměstnání (tedy i pracujícím, registrovaným na ÚP ČR, do 25 let nebo
nad 50)
• lidem 50+ a mladším 25 let (uchazeči, zájemci o zaměstnání a neaktivní na trhu práce)
• osobám pečujícím o jiné osoby
• osobám pečujícím o malé děti (do 15-ti let věku, i na rodič. dovolené)
• osobám s kumulací hendikepů na trhu práce
• osobám s nízkou úrovní kvalifikace (ZŠ apod.)
• osobám se zdravotním postižením
• osobám vracejícím se na trh práce po mateřské / rodičovské dovolené

MÍSTO KONÁNÍ:
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výuka a kontaktní kancelář v Plzni

ZÁKLADNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

• kurz motivace a orientace na trhu práce
• PC kurz (rekvalifikace)
• profesní rekvalifikace
• 2 měsíční intenzivní kurz profesní němčiny
nebo angličtiny
• pracovní nebo bilanční diagnostika (dle potřeby)
• individuální poradenství
• setkání se zaměstnavateli celého regionu
• pomoc s nalezením práce
Účast v projektu je ZDARMA.
Po dobu rekvalifikace zvýšená podpora ÚP.

DOBA ÚČASTI V PROJEKTU:

cca 5 - 6 měsíců

TRVÁNÍ PROJEKTU: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2021
Projekt S jazyky za prací v Plzni a okolí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009267 je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPZ.
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PROČ SE ÚČASTNIT PROJEKTU?
• hledáte zaměstnání 
• máte zájem v práci používat NJ nebo AJ a chcete se v ní zlepšit
• máte zájem se rozvíjet, popřípadě rekvalifikovat

NAVÍC:
•p
 odpora účastníků: např. možnost úhrady nákladů na dopravu pro dojíždějící
• podpora k rekvalifikaci

MÁTE ZÁJEM O ÚČAST V PROJEKTU?
KONTAKTUJTE SVÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE
NA ÚŘADU PRÁCE
nebo naše konzultační centrum!
Projektu se mohou zůčastnit i lidé,
kteří nejsou registrováni na ÚP.
Konzultujte svou situaci s naším poradcem!
Projekt realizuje:
Grafia s.r.o.
Konzultační centrum Plzeň:
Přemyslova 1, Plzeň
tel.: 774 484 872
e-mail: jazykyPLZEN@grafia.cz

www.grafia.cz/sjazykyzapraci
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