Poznań 08.11.2018

Organizatorzy:

ZAPROSZENIE
dla
Szkolnych Doradców Zawodowych
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji „Anioły Edukacji” oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Lewiatan zapraszamy do udziału w czwartej już wizycie studyjnej u pracodawcy w ramach
akcji społecznej:

„Doradztwo dla doradcy – wizyty studyjne doradców zawodowych
w wielkopolskich przedsiębiorstwach”.
Celem projektu jest ułatwienie wymiany informacji między Państwem oraz
pracodawcami, aby w efekcie jeszcze efektywniej kształtować decyzje edukacyjne
i zawodowe dzieci i młodzieży.
Termin wizyty: 21.11.2018 godzina 10:00 - 13:00 (powrót do Poznania ok. 14:00)
Pracodawca: Blum Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 16, 62-020 Jasin k/Swarzędza.

Patron Honorowy:

Dojazd doradców zawodowych do pracodawcy wraz z powrotem do poznania jest
zapewniony z ul. Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu spod siedziby WZPL o godz. 9:15.
BLUM to międzynarodowe, innowacyjne przedsiębiorstwo rodzinne z centralą w Austrii.
Jest producentem wysokiej jakości okuć meblowych: systemów zawiasów, szuflad oraz
podnośników. W zakładzie w Jasinie pracuje ponad 430 osób.

Patron Medialny:

Pracodawca:

Plan wizyty:
• odbiór Państwa z ul. Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu spod siedziby WZPL o godz.
9:15 i przewiezienie do Jaisna
• prezentacja firmy oraz warunków pracy na różnych stanowiskach,
• podzielenie się z Państwem aktualnymi oczekiwaniami wobec
pracowników, możliwościami rozwoju w ramach organizacji,
• przybliżenie źródeł pozyskiwania pracowników i przekazanie materiałów
firmowych do wykorzystania w pracy z uczniami,
• opowiedzenie o projekcie związanym z kształceniem uczniów w zawodzie
Mechanik Precyzyjny
• udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania,
Całość spotkania, dzięki uprzejmości Pracodawcy, zakończona zostanie obiadem i
odwiezieniem Państwa do Poznania na ul. Grunwaldzką 104.
Dzięki spotkaniu, będziecie mogli Państwo nawiązać trwałe relacje z pracodawcą, aby w
przyszłości łatwiej włączać ich w realizację działań edukacyjnych oraz profilaktycznowychowawczych a także propagować wśród swoich podopiecznych zawody przyszłości o
których opowie pracodawca podczas spotkania.
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 19.11.2018 (lub do wyczerpania limitu miejsc)
na adres fundacja@aniolyedukacji.org.pl .
Udział w spotkaniu jest bezpłatny zarówno dla uczestników i pracodawców. Każdy
uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w spotkaniu.
Zapraszamy!
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