Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Wheel of Future

Munkaerő - piaci tanácsadás

Labor market mentoring

menekült és bevándorló nőknek

for refugee and migrant women

• Nincs munkája, vagy jobbat szeretne?
• Van egy vállalkozási ötlete, de nem tudja, merre induljon?
• Nem igazodik el a magyar rendszerben?
• Egyéni tanácsadásra, segítségre van szüksége?
• Jogi kérdései vannak?
• Szüksége van megerősítésre vagy iránymutatásra?
• Szívesen találkozna olyan nőkkel, akiket hasonló kérdések foglalkoztatnak?

• Are you looking for a job?
• Would you like to have a better one?
• Don’t you know how to implement your business idea?
• Are you confused by the Hungarian system?
• Do you need individual counselingor help?
• Do you have legal issues?
• Do you need confirmation or guidance?
• Would you like to meet women of similar issues?

Jelentkezzen

díjmenteS

Foundation

Apply now, join our
programunkra!

free

program!

Programunk arra irányul, hogy segítse a menekült és bevándorló nők
bekapcsolódását a munka világába. Ehhez tanácsadást, készségfejlesztést,
mentálhigiénés támogatást nyújtunk.

Our program is designed to help refugee and migrant women in entering
the labor market. We provide you with counseling, skills development and
mental health support.

Amit kínálunk:

What We Do:

• Csoportos és egyéni álláskeresési tanácsadás.
• Munkaerő-piaci ismeretek átadása.
• Önéletrajz és motivációs levélírás.
• Álláskeresési technikák, trendek, trükkök ismertetése.
• Állásvadászat és álláskeresési klub.
• Felkészítés állásinterjúra.
• Munkahely megtartás segítése és konfliktus-kezelési ismeretek.

• Group and individual job search consultation.
• Labor market skills development.
• Resume and cover letter writing.
• Job search techniques, trends, tricks description.
• Job hunting (individual and club).
• Preparation for an interview.
• Promote job retention and conflict management skills.

Jelentkezés és további információ: munka@jovokerek.hu
www.jovokerek.hu

Registration and further information: munka@jovokerek.hu
www.jovokerek.hu

A program 2015-ben valósul meg,
támogatja a Norvég Civil Támogatási Alap.

The program is implemented in 2015.
Supportedby the NGO Fund of the EEA/NorwayGrants

