Usługa „Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób bezrobotnych z województwa Dolnośląskiego" realizowana
w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Konsorcjum firm: WYG International oraz WYG HR Consulting
_____________________________________________________________________________________________________________________

Projekt – “START PRACA“
Wykonawca projektu:
WYG International / WYG HR Consulting
Partner strategiczny:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez firmę WYG International oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju
Regionalnego projektu, którego celem jest pomoc osobom pozostającym bez pracy w znalezieniu
zatrudnienia, zapraszamy do współpracy wszystkich pracodawców,
instytucje,
jednostki
samorządowe, agencje pracy oraz inne podmioty w zakresie doboru odpowieniej kadry do pracy
w Państwa organizacji.

Kto może zostać Państwa pracownikiem:
Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe w powiecie górowskim,
głogowskim, kłodzkim i wrocławskim.
Każdemu uczestnikowi projektu przygotowany został szczegółowy profil kompetencyjny, określający
precyzyjnie jego potencjał kwalifikacyjno – osobowościowy, co gwarantuje Państwu dobór pracownika
o wymaganych w organizacji kwalifikacjach.
W ramach współpracy - zatrudnienia wybranego Uczestnika projektu w Państwa organizacji,
możemy zaoferować wymierne korzyści organizacyjne i ekonomiczne:

Korzyści organizacyjne:


dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb Państwa firmy – dysponujemy szczegółowym
PORTFOLIO każdego uczestnika z opisem kompetencji społeczno - zawodowych – gwarantuje
to Państwu oszczędność czasu przy doborze odpowiedniego pracowników oraz optymalny
dobór kandydatów na wybrane stanowisko pracy



proponujemy możliwość pełnego przygotowania procesu spotkań rekrutacyjnych
z wybranymi kandydatami do pracy – pozwoli to Państwu zoptymalizować proces doboru
pracownika dzięki selekcji kandydatów przez naszych doradców, którzy doskonale znają
kwalifikacje i predyspozycje zawodowe każego uczestnika projektu.

Korzyści ekonomiczne:


pokrycie kosztów szkolenia zawodowego odpowiedniego do stanowiska pracy
- gwarantuje to Państwu dopasowanie kwalifikacji pracownika do wymagań stanowiska
pracy
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pokrycie kosztów treningu pracy prowadzącego do adaptacji zawodowej uczestnika
w miejscu pracy – refundacja kosztów m.in. instruktażu stanowiskowego, przygotowania
pracownika na zastępstwo, itp.



inne wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb pracodawcy, którego efektem
będzie zatrudnienie uczestnika projektu.

Zainteresowanych współpracą w
o kontakt z Koordynatorem Projektu:

obszarze

realizacji

Sławomir Powierża
slawomir.powierza@wyginternational.pl
Tel. 570 570 556

www.start-praca.pl

usług

aktywizacji,

prosimy

