
 

 

 

www.pup.gliwice.pl 

Organizator  Inicjator       Patronat     Patronat medialny   

 

X Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  VI Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego 
 

 

15.10.2018 (poniedziałek) 

 Promocja Dni Otwartych – Rynek w Gliwicach – godz. 10.00 – 14.00  

 Filmowy czas – zawodowy czas – projekcja filmów – Klub Pracy w Gliwicach, ul. Raciborska 2, 

pok. 204: 

o 09.00 – film „Myśl pozytywnie, czyli jak zostać optymistą” 

o 10.00 – film „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód” 

o 11.00 – film „Zawody przyszłości – branże usługowe” (projekcja filmów o zawodach, 

m.in.: groomer, dekorator wnętrz, fryzjer, kosmetolog, organizator ślubów, wizażystka, 

masażysta, stylista, tajemniczy klient, pracownik ochrony)  

o 12.00 – film „Zawody przyszłości – branże techniczne” (projekcja filmów o zawodach, 

m.in.: administrator bazy danych, biegły rewident, inżynier systemów komputerowych, 

programista, projektant stron www, itp.)  

o 13.00 – film „Autoprezentacja, mowa ciała w praktyce” 
 

16.10.2018 (wtorek) 

 Mobilne Targi Kariery – wsparcie osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery – Wydział 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 – godz. 09.00 – 

14.00 

 

17.10.2018 (środa) 

 Na szczęście wiem wszystko o zawodach przyszłości – warsztaty dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy na tematu zawodów przyszłość – Klub Pracy w Gliwicach, ul. Raciborska 

2, pok. 204 – godz. 09.00 – 12.00 (obowiązują zapisy: 519-130-779, 

doradca@pup.gliwice.pl) 

 

18.10.2018 (czwartek) 

 Drogowskazy – specjaliści rynku pracy Twoim wsparciem w budowaniu kariery zawodowej – 

promocja rozwoju zawodowego i planowania kariery dla młodzieży szkolnej oraz osób 

poszukujących zatrudnienia – Centrum Organizacji Kulturalnych GCOP Perełka, ul. Studzienna 

6, Gliwice – godz. 10.00 – 13.00 

 Kreatywny challenge – stań do wyzwania i sprawdź swoją kreatywność – Centrum Organizacji 

Kulturalnych GCOP Perełka, ul. Studzienna 6, Gliwice – godz. 10.00 – 13.00 

o konkurs dla szkół – Międzyszkolnych challenge – szkoła biorąca 

udział w wyzwaniu doradców zawodowych, weźmie udział 

w konkursie, którego nagrodą jest fachowa wiedza doradców 

zawodowych i przeprowadzenie prelekcji lub konsultacji 

indywidualnych na temat planowania rozwoju zawodowego na 

terenie szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.pup.gliwice.pl 

Organizator  Inicjator       Patronat     Patronat medialny   

 

X Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 

 

19.10.2018 (piątek) 

 Twoje doradcze koło ratunkowe – pomoc w osiąganiu sukcesu na rynku pracy – konsultacje 

indywidualne z doradcami zawodowymi – Klub Pracy w Gliwicach, ul. Raciborska 2, pok. 206 – 

godz. 09.00 – 12.00 

 Jesienna promocja na pracę – konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi – Centrum 

Handlowe Forum w Gliwicach, ul. Lipowa 1 – stoisko przy sklepie Carrefour – godz. 11.00 – 

15.00  

 Filmowy czas – zawodowy czas – projekcja filmów – Klub Pracy w Gliwicach, ul. Raciborska 2, 

pok. 204: 

o 09.00 – film „Myśl pozytywnie, czyli jak zostać optymistą” 

o 10.00 – film „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód” 

o 11.00 – film „Zawody przyszłości – branże usługowe” (projekcja filmów o zawodach, 

m.in.: groomer, dekorator wnętrz, fryzjer, kosmetolog, organizator ślubów, wizażystka, 

masażysta, stylista, tajemniczy klient, pracownik ochrony)  

o 12.00 – film „Zawody przyszłości – branże techniczne” (projekcja filmów o zawodach, 

m.in.: administrator bazy danych, biegły rewident, inżynier systemów komputerowych, 

programista, projektant stron www, itp.)  

 

FACEBOOK - @PUPwGliwicach – 15 – 21.10.2018  

 Zmotywowani do osiągania zawodowego szczęścia = wygrani na rynku pracy – dobre praktyki 

dotyczące odnoszenia sukces na rynku pracy 

 Zawodowa konfrontacja: wyobrażenie a rzeczywistość – czy wiesz na czym polega praca 

w zawodach przyszłości? – ciekawe pomysły na pracę, nowości na rynku pracy, możliwości 

zatrudnienia w nowych zawodach  

 Recepta na szczęście według doradców zawodowych PUP Gliwice  

– poznaj nasze spojrzenie na temat budowania szczęścia  
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