Wiedza o rynku pracy

Dobry doradca to doradca kompetentny. Dlatego uczestniczki gorzowskiej Interwizji Poradnictwa
Zawodowego na spotkaniu dnia 18 lutego br. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej tym razem
swoje kompetencje wzbogaciły o wiedzę i informację na temat lokalnego rynku pracy w oparciu o pracodawcę
CEVA Logistics Poland, który działa prężnie na gorzowskim rynku pracy. Na Interwizję zaprosiłyśmy
przedstawiciela działu HR firmy CEVA Logistics w Gorzowie Wielkopolskim panią, Elżbietę Krzyżanowską.

ELŻBIETA KRZYŻANOWSKA
HR BUSINESS PARTNER (WEST OF POLAND)

Doradcy mieli sposobność zapoznać się z profilem firmy, zakresem działalności, rozwojem zawodowym
pracowników czy kulturą organizacyjną firmy. Pojawiły się także ważne pytania o proces rekrutacyjny i pytania
do kandydatów. Korzystając z obecności eksperta pod lupę poddałyśmy nasze broszury dotyczące dokumentów
aplikacyjnych. Wszystkie pytania i wątpliwości do wprowadzanych treści w dokumentach aplikacyjnych podczas
spotkania zostały rozwiane. Już niedługo udostępnimy je również Państwu, aby służyły nie tylko doradcom
zawodowym, ale przede wszystkim, aby stały się wsparciem i narzędziem ułatwiającym samodzielne stworzenie
życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego naszych klientów.

W spotkaniu udział wzięły entuzjastki poradnictwa zawodowego:
- doradca zawodowy Beata Lutostańska-Wróbel, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
- doradca zawodowy Justyna Krawiec, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim
- doradcy zawodowi: Bożena Wieczorek, Patrycja Märkgrafe, Beata Bonder, Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie
Wielkopolskim
- doradca zawodowy Anna Olszak, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
- doradca zawodowy Barbara Matusik, Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim/ Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
- gospodarze, doradcy zawodowi: Anetta Sidorowicz, Sabina Franciszkowska, Oddział Zamiejscowy WUP Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Spotkanie zostało ocenione jako wyjątkowe i rozwijające. Uważamy, że każde spotkanie z drugim człowiekiem
uczy, wzbogaca i rozwija. Celem nadrzędnym interwizji jest nauka, dzielenie się wiedzą, nawiązywanie
i zacieśnianie współpracy pomiędzy jej uczestnikami i partnerami rynku pracy, wzbogacenie rozwoju zawodowego
i warsztatu pracy. I tym razem cel założony został przez nas osiągnięty.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 10 marca 2020.
Kontakt: Anetta Sidorowicz, tel. 95 722 46 61, a.sidorowicz@wup.zgora.pl

