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Rekrutacja będzie się odbywała na stronie: lapskilla.pociagdokariery.pl .
Tylko pierwszych 800 osób, które prawidłowo wypełnią ankietę, założą
konto na stronie oraz spełnią warunki uczestnictwa zostanie
zakwalifikowanych do projektu.

Pamiętaj, że wszystkie podane przez Ciebie dane muszą być zgodne z
prawdą. Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować
konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Ścieżka udziału w projekcie
1. Wejdź na stronę: lapskilla.pociagdokariery.pl.
2. Wypełnij ankietę kwalifikacyjną weryfikującą spełnianie warunków udziału w
projekcie.
3. Po pozytywnej weryfikacji przez system, załóż konto.
4. Potwierdź rejestrację klikając podany w mailu link (sprawdź również SPAM).
5. W celu dokończenia rekrutacji, po zalogowaniu się na stronie projektu,
przejdź do dalszych aktywności:
zapoznaj się z prezentacją, która przybliży Ci zasady udziału w
projekcie;
wybierz termin grupowego spotkania online z doradcą dotyczącego
portfolio;
wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z kluczowymi
dokumentami (regulaminem, oświadczeniem uczestnika projektu).
Masz tylko 24 godziny na dokończenie opisanej powyżej
rekrutacji do projektu. W przeciwnym razie Twoje konto
zostanie usunięte.
Formularz, który wypełniłeś zostanie następnie zweryfikowany przez
doradcę i otrzymasz go w mailu do podpisu.
6. Podpisz profilem zaufanym otrzymane załączniki oraz posiadane skany
dokumentów potwierdzających Twoją aktualną, na dzień wypełnienia
formularza zgłoszeniowego, sytuację zawodową.
7. Odeślij podpisane dokumenty do WUP Kraków na adres e-mail doradcy
prowadzącego, przed rozpoczęciem udziału w grupowym spotkaniu online
dotyczącym portfolio.
8. Weź udział w grupowym spotkaniu online, na którym będą przeprowadzone
warsztaty portfolio stanowiące bazę do dalszej pracy z doradcą zawodowym.
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Doradca skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia spotkania indywidualnego.
9. Weź udział w spotkaniu indywidualnym online lub stacjonarnie, na którym
wspólnie stworzycie Twój Indywidualny Plan Rozwoju oraz ustalicie obszary
rozwojowe.
10. Jeśli w wyniku usługi doradczej okaże się, że do Twojego rozwoju
zawodowego potrzebne są szkolenia, będziesz miał możliwość zamówienia
bonów szkoleniowych u doradcy.
11. Podpisz umowę na zakup bonów szkoleniowych i wpłać wkład własny (max.
604 zł) w terminie wskazanym na umowie.
12. Po dokonaniu wpłaty zapisz się na wybraną usługę szkoleniową na stronie:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ lub skontaktuj się ze swoim doradcą.
13. Weź udział w szkoleniach.
14. Na zakończenie i podsumowanie procesu doradczego spotkasz się z doradcą
zawodowym.
15. Jeszcze przed spotkaniem zostaniesz poproszony o przesłanie podpisanych
profilem zaufanym dokumentów zatrudnieniowych, potwierdzających Twoją
aktualną sytuację zawodową na rynku pracy.
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