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Rozeznanie rynku – Pośrednik pracy – Zmień zawód - podnieś swoje 
kwalifikacje 
 
W zawiązku z realizacją projektu Zmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje RPWP .06.02.00-
30-0087/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z 
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Pośrednik pracy związanej z: wsparcie w 
wyborze zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, pozyskanie pracodawców, 
poszukiwanie ofert pracy, pomoc w sporządzeniu dok. aplikacyjnych, przygotowanie do 
rozmów o pracę, weryfikacja efektów zatrudnieniowych, pomoc w podpisaniu umów o 
pracę. 
 
Ilość spotkań jest uzależniona od zapotrzebowania każdego z uczestników, na każdego 
uczestnika przypadają 2 godziny na każdy z Etapów ww.. Prosimy podać cenę brutto za każdą 
godzinę przeprowadzonych spotkań. Prosimy o przesłanie wraz z ofertą również CV jako 
załącznik (z wyszczególnieniem doświadczenia zawodowego). Ofertę prosimy przesłać na 
mail info@globalnet.com.pl, lub na adres firmy Globalnet Sp. z o.o.. W przypadku pytań 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem 612238602.   
 
Poniżej znajdą Państwo opis projektu.  
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
2018-09-01  r. – 2020-04-30 r. 
 
OPIS PROJEKTU: 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z woj.wlkp( do osób bezrobotnych, poszukujących 
pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia z 
jednej z grup; osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem projektu jest 
zwiększenie aktywności os bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo na 
rynku pracy i poziomu zatrudnienia poprzez wzrost kompetencji i doświadczeń zawod. 
Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo/doradcze dla 100 osób bezrobotnych oraz biernych 
zawodowo powyżej 29 roku życia w tym do osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 
50 lat i więcej, kobiet oraz do osób o niskich kwalifikacjach, osób z 
niepełnosprawnościami(60 Kobiet i 40 mężczyzn) z tego podejmie zatrudnienie 33% w 
przypadku osób z niepełnosprawnościami, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 30% osób 
długotrwale bezrobotnych). 
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W ramach projektu osoby otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie formy 
pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika : identyfikację potrzeb, 
diagnozę potrzeb szkoleniowych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i 
praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, jak niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania 
zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb UP określonych w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD). Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla os. z 
niepełnosprawnościami 33%, odla dług. bezrob. 30%, dla os. o niskich kw. 38%, dla K 39%, 
dla osób 50+ 33%. 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Globalnet Sp. z o.o. 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 


