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Szanowni Paristwo
Burmistrzowie/ W6jtowie

z terenu powiatu jQdnejowskiego

Powiatowy Urzqd Pracy w Jgdrzejowie uprzejmie informuje, iz w dniu 22 wrzeSnia 2017r.

(piqtek) w godz, 10.00-13.00 w budynku Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych nr I im. ks. Stanislawa

Konarskiego w Jgdrzejowie, ul. Pzlpkowskiego 49 odbgdq si9 Regionelne Targi Prscy

pod patronatem Marszalka Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego Adams Jorubssa.

Tmgi zorganizowane przez Powiatowy Urzqd Pracy w Jgdrzejowie i Wojew6dzki Urzqd Pracy

w Kielcach we wsp6lpracy z Powiatowymi Urzgdami Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Piiczowie

oraz Woszczowie b9d4 obejmowaly swoim zasiggiem obszar wymienionych powiatow.

Regionalne Targi Pracy skiercwane sq do os6b poszukujqcych zatrudnienia, os6b

zastanawiaj4cych sig nad zmianq dotychczasowej pmcy lub zawodu, mlodzieiry szkol

ponadgimnazlalnych. student6w i absol\ enr6w.

Celem przedsigwzigcia jest ulatwienie osobom zainteresowan),m kontaktu

z pracodawcami oruz ptzybllienie im oferty rynku edukacyjnego, a takZe wsparcie informacyjne

w zakesie zakladania i prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej .

Wstgp na Targijest bezplatny zar6wno dla odwiedzajqcych jak i wystawc6w.

Serdecznie zap@szamy do wziQcia udzialu w Targach.

Jednoczeinie uprzejmie prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o Targach poprzez

umieszczenie plakatu na Paistwa stronie intemetowej, w budynku Urz4du Miasta/ Gminy, a takie

w budynkach podleglych jednostek organizacyjnych.

Glgboko wiez),rny, ze nasza propozycja spotka sig z Pafistwa zyczlir ym zainteresowaniem.
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REGIONALNE
TARGI PRACY

POD PATRONATEM

ADAMA JARUBASA
MARsZATKA WOJEW6DZTWA SW|ETOKRZYSK|EGO

2.O9.2017 r. sod2.10.00- 1 3.00
Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 1

im. ks. Stanislawa Konarskiego
Jqdrzej6w, ul. Przypkowskiego 49

W trakcie targ6w zapraszamy na spotkania informacyjne:
10.30-1 1.0O 
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do pracy za granicq - co musisz wiedzie(!"

f 1.00-12.0O ,,Wlasna firma - pomoc na star(i€"
12.00-12.30 ,,Baza Uslug Rozwojowych - wsparcie dla pracodawc6w
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