Social Impact Voucher
Jesteśmy częścią międzynarodowej unijnej inicjatywy. Prowadzimy
pilotażowy projekt wspierający kobiety, które chcą powrócić na rynek
pracy i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.
Polska jest jednym z 8 krajów UE, w którym tworzone są fundusze
typu Social Impact Fund. To fundusze gromadzące kapitał społeczny
i finansowy wykorzystywany we wspieraniu wybranych grup w powrocie
na rynek pracy.
Kraje partnerskie: PL, DE, AT, HR, SI, HU, SK, CZ

Nasz cel:

Co musisz zrobić?

Chcemy pomóc Wam - kobietom wrócić na rynek
pracy. Ponieważ włączenie Was do aktywnego życia
zawodowego przyniesie korzyści Wam, zatrudniającym
Was firmom, gospodarce i całemu społeczeństwu.

•
•

Jak Cię wspieramy:

•

•
•
•

organizujemy i finansujemy dla Ciebie szkolenia
z kompetencji cyfrowych
znajdujemy dla Ciebie pracę w firmie,
która szuka takich kompetencji
zapewniamy Ci wsparcie HR i coaching
przygotowujące do powrotu na rynek pracy
i dalszego rozwoju

Czy ten projekt jest dla Ciebie?
Tak, jeśli:
•
pandemia Covid-19 sprawiła, że zostałaś bez pracy
•
poszukujesz zatrudnienia po dłuższej przerwie
•
opiekowałaś się innymi i nie miałaś dotąd
czasu na własny rozwój
•
szukasz pracy, aby zwiększyć niezależność
finansową
•
jesteś w wieku 60+, ale nie chcesz rezygnować
z aktywności zawodowej

•

Wypełnij formularz na stronie: WorkHer.pl
Nie musisz dołączać żadnych
dodatkowych dokumentów
Daj sobie czas, by wypełnić formularz
bez pośpiechu – możesz to zrobić tylko raz
Nie obawiaj się pytań o dotychczasowe
doświadczenie zawodowe.
Rozumiemy Twoją sytuację. Jesteś tu właśnie
po to, by się rozwijać

Co będzie dalej?
•
•
•
•

•
•
•
•

Po zakwalifikowaniu do programu
porozmawiasz z doradcą HR
Lepiej zrozumiemy Twoje potrzeby i oczekiwania
Poznamy Cię z rekomendowaną firmą
Otrzymasz od nas wsparcie coachingowe,
byś czuła się pewnie i była dobrze
przygotowana do rozmowy
Przygotujemy Cię do pracy
nanowym stanowisku
Wspólnie ustalimy i zorganizujemy
rekomendowane dla Ciebie szkolenia
Rozpoczniesz nową pracę!
Stawiając pierwsze kroki w firmie wciąż możesz
liczyć na wsparcie naszego coacha

Skontaktuj się z nami: kontakt@workher.pl

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.

