Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Partner projektu: ” POKAŻ SWOJE
KWALIFIKACJE 2 – program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i
zadań zawodowych”, prowadzi rekrutację do:
1) programu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika lub mistrza w
zawodach:
malarz tapeciarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych w
budownictwie.
Program obejmuje: 2 godzinne doradztwo zawodowe,
udział w badaniu luk
kompetencyjnych, 80 godz. szkolenie uzupełniające oraz egzamin czeladniczy lub
mistrzowski wg standardów egzaminacyjnych ZRP.
Uczestnicy programu uzyskają potwierdzone kwalifikacje zawodowe – tytuł czeladnika lub
mistrza w zawodzie.
Oferta skierowana jest do 25 mężczyzn i 5 kobiet, mieszkańców woj. podlaskiego, w wieku
50 + do 64 lat, zatrudnionych / 5 osób/, bezrobotnych / 5 osób/ lub nieaktywnych
zawodowo /20 osób/ oraz spełniających kryteria regulaminu projektu, w tym 5 osób
pochodzących z terenów wiejskich.
Wymagane dokumenty:

•
•
•
•

formularz zgłoszenia wraz oświadczeniem uczestnika projektu
ksero ostatniego świadectwa szkolnego/dyplomu,
ksero świadectwa pracy lub zaświadczenie o stażu pracy w danym zawodzie,
osoba bezrobotna – zaświadczenie z PUP

2) programu potwierdzenie kwalifikacji dla zadań zawodowych w branżach: kucharz
małej gastronomii, florysta, opiekun osoby starszej z elementami masażu, turystyka
regionalna, krawiec.
Program obejmuje: 4-ro godzinne konsultacje indywidualne, egzaminy średnio z trzech
wybranych zadań zawodowych wydzielonych z zawodów wg standardów opracowanych na
potrzeby projektu.
Uczestnicy programu otrzymają wydany BFKK certyfikat z opisem poświadczonych
umiejętności wykonania zadań w obrębie jednego z w/w zawodów.
Oferta skierowana jest do 5 mężczyzn i 65 kobiet, mieszkańców woj. podlaskiego, w wieku
50 + do 64 lat, zatrudnionych /20 osób/, bezrobotnych / 5 osób/ lub nieaktywnych
zawodowo / 45 osób/ oraz spełniających kryteria regulaminu projektu, w tym 20 kobiet
pochodzących z terenów wiejskich.
Udział we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatny.
Wymagane dokumenty:

• formularz zgłoszenia wraz oświadczeniem uczestnika projektu
• ksero ostatniego świadectwa szkolnego/dyplomu,
• osoba bezrobotna – zaświadczenie z PUP
Bliższe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Projektu:
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 15-950 Białystok, ul. Warszawska 6, pok. 25 i na
stronie internetowej: www.rzemioslo.bialystok.pl

