
 

 

 

 

 

IIVV  DDnnii  OOttwwaarrttee  

PPoorraaddnniiccttwwaa  ZZaawwooddoowweeggoo  
 
 

Im się udało – teraz czas na 

Ciebie 

Zobacz jak inni odnieśli sukces 
PUP, hol przy pok. 001 
Facebook 

CV – Creative View – pokaż 

swoją karierę 

Konsultacje mailowe w celu 
korekty CV 

„Twój pomysł – nasza pomoc 

w realizacji” 

Konsultacje ze specjalistami 
rynku pracy 
09.00 – 14.00  

Rusz głową – oceń swój 

potencjał zawodowy 

Konkurs z nagrodami na 
Facebook’u 

Pogotowie doradcze 

Konsultacje indywidualne 
z doradcą zawodowym 
PUP, hol przy ok. 001 
08.00 – 15.00 

Jak być Twórcą swojego jutra? 

Wejdź na Facebook’a i dowiedz 
się jak planować swoją karierę 

 
Im się udało – teraz czas na 

Ciebie 

Zobacz jak inni odnieśli sukces 
PUP, hol przy pok. 001 
Facebook 

CV – Creative View – pokaż 

swoją karierę 

Konsultacje mailowe w celu 
korekty CV 

Jak być Twórcą swojego jutra? 

Wejdź na Facebook’a i dowiedz 
się jak planować swoją karierę 

Rusz głową – oceń swój 

potencjał zawodowy 

Konkurs z nagrodami na 
Facebook’u 

Pogotowie doradcze on-line 

Odwiedź nas na czacie na 
Facebook’u 
13.00 – 15.00 

 
Im się udało – teraz czas na 

Ciebie 

Zobacz jak inni odnieśli sukces 
PUP, hol przy pok. 001 
Facebook 

Jak być Twórcą swojego jutra? 

Wejdź na Facebook’a i dowiedz 
się jak planować swoją karierę Rusz głową – oceń swój 

potencjał zawodowy 

Konkurs z nagrodami na 
Facebook’u 
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swoją karierę 
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klub.pracy@pup.gliwice.pl 

Facebook/ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 

www.pup.gliwice.pl 

519–130– 779   


