Social Impact Vouchers
Pilotażowy projekt wpierający kobiety, które
chcą powrócić na rynek pracy
i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.
Jesteśmy częścią międzynarodowej
inicjatywy, w ramach której w 8 krajach UE
tworzone są fundusze typu Social Impact
Fund, gromadzące kapitał, by dać wybranym
grupom możliwość powrotu na rynek pracy.
Kraje partnerskie:
PL, DE, AT, HR, SI, HU, SK, CZ

Chcemy, pomóc Wam - kobietom wrócić na
rynek pracy dając szansę na zdybcie nowych,
cenionych i poszukiwanych przez
pracodawców kompetencji cyfrowych.
Pomożemy Wam je zdobyć oferując szkolenia
dopasowane do Waszych potrzeb i oczekiwań
przyszłych pracodawców.
Wspierając Was w rozwoju oferujemy:

•
•

pandemia COVID-19 i wywołane nią skutki na rynku sprawiły, że
zostałaś bez pracy
opiekujesz się dzieckiem, starszymi rodzicami lub innymi
osobami, które potrzebują Twojej codziennej pomocy, ale
jednocześnie szukasz źródła dochodu i chcesz podjąć zatrudnienie
jesteś kobietą 60+, nie chcesz zrezygnować z aktywności
zawodowej i szukasz pracy, która Ci na to pozwoli

Nasz cel:

•

„Czy ten projekt jest dla mnie?”
Tak, jeśli:

szkolenia z kompetencji cyfrowych
finansowane z Funduszu
coaching i doradztwo, byście poczuły się
pewniej rozpoczynając nową pracę
wsparcie doradcy HR przygotowujące do
powrotu na rynek pracy i dalszego
rozwoju

Jak zacząć?
Oto kilka przydatnych wskazówek
•
•
•
•

•

Masz pytania?
Napisz do nas:
rekrutacja.siv@cofund.org.pl

Ikony: Freepik, Flaticon.com

•

•

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://cofund.org.pl/projekty/social-impact-vouchers-siv
Nie musisz dołączać o formularza żadnych dodatkowych
dokumentów.
Daj sobie czas, by wypełnić formularz bez pośpiechu –
możesz to zrobić tylko raz.
Nie obawiaj się pytań o dotychczasowe doświadczenie
zawodowe – wiemy, że część z Was chce wrócić na rynek
pracy po długiej nieobecności i doceniamy Wasze starania.
Wypełniony przez Ciebie formularz pozostanie w naszej
bazie i jeśli Twój profil będzie odpowiadać oczekiwaniom
pracodawców, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do
kolejnego etapu.
Kolejny etap to rozmowy z doradcą HR, a następnie z
potencjalnym pracodawcą – otrzymasz od nas wsparcie
coachingowe, byś czuła się pewnie i dobrze przygotowana
do rozmowy z firmą.
Mamy nadzieję, że ta rozmowa zakończy się podjęciem
zatrudnienia. Zanim jednak rozpoczniesz pracę otrzymasz
od nas szkolenie z kompetencji cyfrowych, a stawiając
pierwsze kroki w firmie będziesz mogła liczyć na wsparcie
naszego coacha!

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem międzynarodowego projektu Social Impact Vouchers, w ramach
którego budujemy fundusz typu Social Impact Fund, by wspierać kobiety na rynku pracy.

