Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Kistérségi
rendezvények
2008. október 10.
Kunhegyes
Pályaválasztási kiállítás és
Munkáltatói Fórum
2008. október 17.
Mezőtúr
Pályaválasztási Kiállítás és Állásbörze
2008. november 7.
Hajdúnánás
Pályaválasztási Kiállítás
2008. november 12.
Berettyóújfalu
Pályaválasztási Kiállítás
2008. november 14.
Hajdúhadház
Szakmai Nap
2008. november 20.
Törökszentmiklós
Pályaválasztási Kiállítás és Szakmai nap
2008. november 20.
Nyírbátor
Pályaválasztási Kiállítás
2008. november 27.
Vásárosnamény
Pályaválasztási Kiállítás

Dönts jól, jövőd a tét!

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
standján tájékoztatjuk látogatóinkat az igénybe
vehető támogatásokról, szolgáltatásokról, képzési lehetőségekről.

Regionális Pályaválasztási Kiállítás
és

TALÁLJON MUNKÁT! ÉPÍTSEN KARRIERT!

Állásbörze

Rendezvénysorozata

A kiállítások mindkét napján pálya-, munka-,
álláskeresési-, rehabilitációs-, jogi tanácsadást
nyújtunk.
A rendezvényeken látványos szakmai bemutatók, valamint tehetséges diákok produkciói színesítik.
A tombolasorsolásokon ajándékokat nyerhetnek
a kiállítás látogatói.
Tisztelt Meghívott!
Nagy örömömre szolgál, hogy ezúton tisztelettel
meghívhatom Önt az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ nevében a pályaválasztást, pályamódosítást segítő rendezvénysorozatunkra. A korábbi években tapasztalt nagy érdeklődésre való
tekintettel a kistérségek nagyvárosaiban is
kiállításokat rendezünk, hogy a kiren
deltségeink vonzáskörzetében élők
közvetlenül megismerjék, elérjék a
megyeszékhelyen kínált szolgáltatáso
kat. Több, mint egy hónapon keresztül szeretnénk kiemelten foglalkozni
azokkal, akik nagy döntés előtt állnak: meg kell határozniuk pályájuk
irányát. Remélem, hogy a három
megyeszékhelyen szervezett
nagy kiállításunkkal és
nyolc kistérségi szakmai
rendezvényünkkel segít
hetünk a közel negyven
ezer látogatónak. Szere
tettel várom Önt is!
Miskó Istvánné
főigazgató

Pályaválasztási Kiállítás és

TALÁLJON MUNKÁT! ÉPÍTSEN KARRIERT!

Állásbörze a három megyeszékhelyen!

DEBRECEN

NYÍREGYHÁZA

SZOLNOK

2008. szeptember 30.– október 1.

2008. október 14–15.

2008. november 5–6.

Lovarda Egyetemi Kulturális
és Konferencia Központ
Debrecen, Kassai út 26.

Megnyitó:
2008. szeptember 30., 10 óra
A rendezvény és a szakmai fórum egyik kiemelt célja az iskolaválasztás elősegítése mellett, hogy bemutassuk azokat az intézményeket, képzési lehetőségeket, ahol a fogyatékkal élő emberek is adottságaiknak, képességeiknek megfelelő továbbképzésben
részesülhetnek, illetve, megismerhessék a foglal
koztatásukban tapasztalattal rendelkező munkálta
tók elvárásait, valamint maguk a munkáltatók is
ismeretekhez jussanak a fogyatékkal élők munkavégző képességéről.

Rehabilitációs Állásbörze
Megváltozott munkaképességű személyek képzésével és foglalkoztatásával kapcsolatos információk.

Bujtosi Szabadidő Csarnok

Szolnok Városi Sportcsarnok

Pályaválasztási kiállítás általános iskolások
számára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
és megyén kívüli közoktatási és más képző
intézmények részvételével.

Megnyitó:
2008. november 5., 10 óra

Nyíregyháza, Géza u. 8–16.

Megnyitó:
2008. október 14., 10 óra

Pályakeresők és Álláskeresők
Napja
Nyíregyháza, 2008. október 16.
Bujtosi Szabadidőcsarnok,
Nyíregyháza, Géza u. 8–16.

Regionális képzési és állásbörze középiskolásoknak, pályakezdőknek, pályamódosítóknak, közoktatási és egyéb felnőttképzést folytató szervezetek,
munkaerő-közvetítők, munkáltatók, civil- és partnerszervezetek részvételével

Szolnok, Tiszaliget

Rendezvényünkön színes szakmai program keretében kínáljuk mindazokat az információkat és
szolgáltatásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a
sikeres pályaválasztási és pályamódosítási döntés meghozatalához.
A kiállítás keretein belül Szakmai Fórum kerül
megrendezésre 2008. november 6., 10 órától oktatási intézmények pedagógusai, pályaválasztási, felnőttképzési, valamint foglalkoztatási szakemberek részére.
A Szakmai Fórum az alábbi témákban biztosít
konzultációs lehetőséget a résztvevők számára:
• A munkaerőpiac igényeire reagáló felnőttképzés irányai az Észak-alföldi régióban.
• Pályakezdők elhelyezkedési esélyei a nemzetközi munkaerőpiacon.

Rehabilitációs Állásbörze
Megváltozott munkaképességű személyek képzésével és foglalkoztatásával kapcsolatos információk.

A rendezvény minden helyszínen ingyenesen látogatható, a nyitónapon 10–17 óráig, a zárónapon 9–16 óráig.

