FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
i ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
zapraszają pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP
z województwa lubelskiego do udziału w projekcie
„Wyższe kwalifikacje zawodowe”
Projekt skierowany jest do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach lub
samozatrudnionych, właścicieli firm, prowadzących działalnośd w branżach uznanych za kluczowe dla
województwa lubelskiego czyli energetyka, logistyka, budownictwo, informatyka, ochrona środowiska,
przetwórstwo rolno-spożywcze. (wystarczy odpowiednie PKD w dokumencie rejestrowym, nie musi byd
prowadzona kluczowa działalnośd w tych branżach)
W projekcie mogą wziąd udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
 posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego,
 nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania 8.1.1 i
8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
oraz ze wsparcia pomostowego w ramach działania 6.2 lub poddziałania 8.1.2 PO KL,
 chcą podnieśd kwalifikacje swoich pracowników (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych) wykonujących pracę na terenie województwa lubelskiego.
Szczególnie do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne, nowoczesne kursy:
 Kierowca-operator wózków jezdniowych (miejsce realizacji: Biała Podlaska/Radzyo Podlaski)
 Magazynier (miejsce realizacji: Zamośd)
 Technolog robót wykooczeniowych w budownictwie (miejsce realizacji: Lublin, Chełm)
 Monter instalacji i urządzeo sanitarnych (miejsce realizacji: Zamośd)
 Spawanie MAG +G (miejsce realizacji: Lublin)
 Elektryk (miejsce realizacji: Chełm)

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO KOOCA STYCZNIA 2013 r.
Zapewniamy: materiały promocyjne i szkoleniowe, odzież roboczą, badania lekarskie, zwrot kosztów
dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, poczęstunek, zaświadczenia.
Zajęcia odbywają się popołudniami i w weekendy (2-3 razy w tygodniu)
Każdy uczestnik kursu ma możliwośd bezpłatnego przystąpienia do powszechnie uznawanych
egzaminów (czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych spawalniczych, UDT).
WSZELKICH INFORMACJI I WYJAŚNIEO UDZIELĄ NASI PRACOWNICY
Informacji udzielają Lokalne Biura Obsługi Projektu w:


Lublinie





Białej Podlaskiej
Chełmie
Zamościu

ul. Królewska 15, tel. 81/ 532 79 65
– Małgorzata Samoszuk – Szczerkowska lub Małgorzata Wróblewska
ul. Brzeska 41, pok. 202, tel. 83/ 343 77 55
Pl. Niepodległości 1, tel. 82/ 563 24 29
ul. Partyzantów 3, pok. 27, tel. 84/ 627 18 32
www.fundacja.lublin.pl
www.zdz.lublin.pl

