
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województw

 

Bezpłatne kursy i płatne
zawodowe

przez 6 m-
 po stażu

przeznaczone dla osób bezrobotnych w wieku 30 + , 50 + 
z powiatów 

 (posiadamy jeszcze kilka miejsc dla osób z lekką niepełnosprawnością)
(osoba nie może być zarejestrowana w PUP)

 

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące kursy i staże:

- brukarz z obsługą zagęszczarek

- pilarz-drwal z obsługą piły do ścinki drzew

- pracownik biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych

- mała gastronomia z dekoracją potraw
 

Pozostałe kursy i staże: 

- asystent księgowego, - specjalista ds. obsługi klienta i telemarketingu

- florystyka i bukieciarstwo (dekoracja sal/kościołów)

- manicure z elementami kosmetyki

- kurs spawania TIG, - kurs spawania MAG

- operator wózków + ładowarki teleskop. + wymiana butli gaz.

 

Catering/obiad w czasie kursów, częściowy zwrot 

W przypadku niezakwalifikowania się na staż, oferujemy legalną pracę
granicą poprzez 

Możliwość zorganizowania zajęć w

Projekt partnerski CEE z Gminą Ryjewo

Kontakt: Tel. 794

projekt-nklp@wp.pl, Centrum Edukacyjne “EURO”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

 

Bezpłatne kursy i płatne staż
zawodowe 1430 zł netto

-cy i 3 m-ce zatrudnienia
po stażu dla bezrobotnych

  
przeznaczone dla osób bezrobotnych w wieku 30 + , 50 + 

z powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego 
(posiadamy jeszcze kilka miejsc dla osób z lekką niepełnosprawnością)

(osoba nie może być zarejestrowana w PUP) 

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące kursy i staże: 

z obsługą zagęszczarek 

piły do ścinki drzew 

pracownik biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych 

mała gastronomia z dekoracją potraw 

specjalista ds. obsługi klienta i telemarketingu 

(dekoracja sal/kościołów) 

manicure z elementami kosmetyki lub fryzjerka 

kurs spawania MAG 

operator wózków + ładowarki teleskop. + wymiana butli gaz. - żurawie wieżowe kat. I Ż

obiad w czasie kursów, częściowy zwrot kosztów dojazdów

W przypadku niezakwalifikowania się na staż, oferujemy legalną pracę (w różnych zawodach)
granicą poprzez naszą Agencję Pracy. 

Możliwość zorganizowania zajęć w pobliżu miejsca zamieszkania przy zebraniu 
(świetlice, GOK, staż pożarna) 

Projekt partnerski CEE z Gminą Ryjewo 

 

Kontakt: Tel. 794-435-278 

Centrum Edukacyjne “EURO” ul. Bydgoska 11, Grudzią

 

w ramach 
a Pomorskiego na lata 2014-2020 

staże 
netto  

zatrudnienia 
bezrobotnych 

przeznaczone dla osób bezrobotnych w wieku 30 + , 50 +  

(posiadamy jeszcze kilka miejsc dla osób z lekką niepełnosprawnością) 

 

żurawie wieżowe kat. I Ż 

kosztów dojazdów 

(w różnych zawodach) za 

zamieszkania przy zebraniu grup 10-12 osób 

ul. Bydgoska 11, Grudziądz 


