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Dzisiaj od godz. 10.00 na stronie https://lapskilla.pociagdokariery.pl zostanie
uruchomiona rekrutacja do projektu "Łap skilla!"
Limit miejsc wynosi 500 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem strony
lapskilla.pociagdokariery.pl.
Jako zgłoszenie liczone jest założenie konta na powyższej stronie.
Rekrutacja trwa do końca kwietnia 16 maja lub do wcześniejszego
wyczerpania limitu miejsc.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Strona główna projektu "Łap skilla!"
Regulamin projektu oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu;
Ścieżka udziału w projekcie;
Warunki i wymagania, jakie musisz spełniać, aby zostać uczestnikiem projektu "Łap
skilla!".

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub
mailowo.
Infolinia na czas rekrutacji:
12 619 85 43
12 619 84 38
690 187 263
e-mail: lapskilla@wup-krakow.pl
Forma kontaktu drogą e-mail znacznie przyspieszy rozwiązanie Twojego
problemu.
Przypominamy:
1. Przejście ankiety kwalifikacyjnej nie oznacza przystąpienia do projektu.
2. Po przejściu ankiety kwalifikacyjnej należy założyć konto z wykorzystaniem kodu
wygenerowanego na końcu ankiety.
3. Pierwszych 500 osób, które założą konto uzyska dostęp do dalszych czynności
związanych z dokończeniem rekrutacji do projektu (w tym: zapisy na zajęcia,
formularz zgłoszeniowy do wypełnienia).
4. Powyższych czynności nie trzeba wykonać od razu po założeniu konta, czas na
dokończenie rekrutacji wynosi 24 godz. od założenia konta.
5. Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji, podanie w toku rekrutacji
nieprawdziwych informacji, oprócz wykluczenia z projektu, może skutkować
konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
6. Jeżeli po założeniu konta pojawił się komunikat o wyczerpaniu puli miejsc
zapraszamy do udziału w lipcowej rekrutacji.
7. Druga tura rekrutacji (kolejne 500 miejsc) zaplanowana jest na lipiec 2021 roku.
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Powodzenia!

UWAGA! Po założeniu konta, na skrzynkę odbiorczą kandydata strona wysyła maila
do weryfikacji konta. Mail ten może wpaść do SPAMU lub innego podfolderu - proszę
dobrze sprawdzić swoją skrzynkę pocztową. Na niektórych pocztach (np. gmail) mail
weryfikacyjny czasami przychodzi z opóźnieniem. System liczy zgłoszenia od
momentu kliknięcia przycisku "załóż moje nowe konto" dlatego termin odebrania
maila i kliknięcia weryfikacji konta nie ma wpływu na kolejność zgłoszeń. Jeżeli nie
było komunikatu po założeniu konta o wyczerpaniu limitu miejsc, proszę cierpliwie
czekać na maila, a następnie dokończyć rekrutację.
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