Chcecie pomóc sobie i
swoim bliskim? - z nami
znajdziecie dobrą pracę w
Polsce

Хочете допомогти собі та
своїм рідним? – з нами
знайдете гідну роботу в
Польщі.

Drodzy Obywatele Ukrainy! Bracia i Siostry!

Шановні громадяни України! Брати і Сестри!

Jeśli przybyliście do Polski po wybuchu wojny 24
lutego 2022 roku i chcecie podjąć w Polsce pracę,
chętnie Wam w tym pomożemy. Znamy się na tym.
Od 12 lat zajmujemy się profesjonalnie
pomaganiem ludziom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji na rynku pracy, aby podjęli nowe
zatrudnienie.

Якщо Ви приїхали в Польщу після початку
війни, 24 лютого 2022 року і хочете працювати
в Польщі, з радістю Вам в цьому допоможемо.
Маємо великий досвід в працевлаштуванні. 12
років професійно допомагаємо людям, які
опинилися в складній ситуації на ринку праці в
пошуках нової роботи.

Został uruchomiony specjalny program, pierwszy
tego typu w Polsce, którego celem jest pomoc
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w
wyniku działań wojennych, i chcieliby tu, z nami, na
jakiś czas zostać i podjąć pracę.

Ми вперше запускаємо спеціальну програму
такого типу
в Польщі, що має на меті
допомогти громадянам України, які прибули в
Польщу в результаті воєнних дій, і хочуть
залишитися тут з нами на якийсь час і
працювати.

Zapraszamy wszystkich - mężczyzn, kobiety, w
różnym wieku, z różnym doświadczeniem
zawodowym i kwalifikacjami, osoby opiekujące się
dziećmi, osoby z niepełnosprawnością.
To nie jest zwykła baza ofert pracy. Naszym celem
jest podjęcie przez Was satysfakcjonującej pracy,
zgodnej z Waszymi możliwościami i potrzebami.
Nad tym celem będziecie pracować ze swoim
osobistym Doradcą ds. zatrudnienia, który będzie
Was wspierał przez cały czas trwania programu, aż
do rozpoczęcia nowej pracy. Znamy lokalne rynki
pracy, potrafimy docierać bezpośrednio do
pracodawców. Jesteśmy elastyczni, działamy
szybko i skutecznie. Co ważne, nic Was to nie
kosztuje. Program jest dla Was za darmo.

Запрошуємо всіх охочих – жінок, чоловіків
різного віку, з різним професійним досвідом і
кваліфікацією, людей, які опікуються дітьми,
людей з інвалідністю.
Надаємо не лише різноманітну базу вакансій.
Наша мета – гідне працевлаштування,
відповідно до Ваших можливостей та потреб.
Також Вам буде допомагати особистий
Консультант з працевлаштування, який
підтримуватиме Вас протягом усієї програми,
поки ви не розпочнете свою нову роботу. Ми
знаємо місцевий ринок праці, особисто
співпрацюємо з роботодавцями. Працюємо
швидко, гнучко та ефективно.
Важливо пам’ятати, що програма повністю
безкоштовна для Вас.

Czego możecie się spodziewać od Nas w
programie?

Як ми будемо супроводжувати Вас під час
участі в програмі?

1. Określimy Wasz profil zawodowy – cechy
osobiste,
predyspozycje,
umiejętności,
doświadczenia, kwalifikacje a także pasje i
zainteresowania.

1. Ми визначимо ваш професійний профіль –
особистісні
характеристики,
вміння,
навички, досвід, кваліфікацію, а також
будемо враховувати Ваші інтереси та
зацікавленість.

2. Na podstawie znajomości lokalnego rynku
pracy i pracodawców, określimy ścieżki
zawodowe to znaczy kierunki, w których
będziemy poszukiwać pracy. Będzie ich kilka,
żeby zwiększyć szanse zatrudnienia
3. Stworzymy Wam dokumenty aplikacyjne – CV
oraz list motywacyjny, dla każdego z
wybranych kierunków oddzielnie.
4. Nauczymy Was skutecznie docierać do
pracodawców, tych, u których chcielibyście
pracować.

2. Опираючись на наше знання ринку праці та
роботодавців, ми визначимо професійні
сфери, в яких будемо шукати роботу саме
для Вас. Їх буде кілька, щоб підвищити
шанси на працевлаштування.
3. Ми підготуємо Вам резюме та супровідний
лист для кожного з обраних кар’єрних
напрямків.
4. Навчимо привернути увагу саме
компаній, де Ви хочете працювати.

тих

5. Nauczymy Was jak skutecznie aplikować, to
znaczy,
żeby
Wasze
dokumenty
zainteresowały pracodawców i żebyście zostali
zaproszeni na rozmowę.

5. Допоможемо
ефективно
подати
документи на обрані вакансії, так щоб Ваша
кандидатура зацікавила роботодавця і
саме Вас запросили на співбесіду.

6. Nauczymy Was jak skutecznie przeprowadzić
taką rozmowę, to znaczy, żebyście okazali się
lepsi od innych kandydatów i otrzymali ofertę
pracy.

6. Ми навчимо Вас, як успішно пройти
співбесіду, щоб стати кращим кандидатом
і отримати роботу.

7. Będziemy kontaktować się z pracodawcami w
Waszym imieniu, będziemy Was aktywnie
rekomendować, tak abyście zostali zaproszeni
na rozmowę.
8. Będziemy przygotowywać Was do każdej
rozmowy oddzielnie, towarzyszyć Wam na
każdym etapie rekrutacji, aż do momentu
zatrudnienia.
9. Będziemy pracować z Wami aż do skutku, czyli
do znalezienia przez Was właściwej pracy,
takiej którą będziecie chcieli podjąć z
przyjemnością.
10. Po rozpoczęciu przez Was pracy, będziemy z
Wami jeszcze przez 1 miesiąc, aby mieć
pewność, że ten okres przebiegnie dla Was
pomyślnie.
11. Będziemy Was wspierać we wszystkich
sprawach formalnych, jak na przykład
wypełnianie
i
składanie
wymaganych
dokumentów związanych z Waszym pobytem
w Polsce i podjęciem zatrudnienia.
12. Będziemy się spotykać osobiście i online, w
miejscu dla Was dogodnym.

7. Будемо контактувати з роботодавцями від
Вашого імені та активно рекомендувати
Вас на вакансії.
8. Будемо готувати Вас до кожної співбесіди,
супроводжувати
на
кожному
етапі
рекрутації, допоки Вам не запропонують
роботу.
9. Ми будемо супроводжувати Вас поки не
знайдете
потрібну
роботу,
де
із
задоволенням захочете працювати.
10. Після того як Ви почнете працювати ми
будемо з Вами ще 1 місяць, щоб
переконатися, що цей період проходить
успішно.
11. Будемо
підтримувати
Вас
у
всіх
формальних питаннях: заповнення та
подання необхідних документів, пов'язаних
з
перебуванням
у
Польщі
та
працевлаштуванням.
12. Наші зустрічі будуть проходити як
особисто, так і он-лайн, у зручному для Вас
місці.

13. Liczba spotkań z Konsultantem ds. zatrudnienia
Jobs First jest nieograniczona. Będziemy się
spotykać tak często jak będzie wymagała tego
sytuacja i tak długo aż znajdziecie i
rozpoczniecie pracę.

13. Кількість зустрічей з Консультантом з
працевлаштування Jobs First - необмежена.
Ми будемо зустрічатися так часто, як того
вимагатиме ситуація, до моменту Вашого
виходу на роботу.

14. Postaramy się rozwiązać wszystkie Wasze
problemy, które napotkamy po drodze lub te,
które dziś nie pozwalają Wam podjąć pracy.

14. Будемо намагатися вирішувати всі Ваші
проблеми, які зустрічатимуться на шляху,
та ті які заважають Вам працювати вже
сьогодні.

Zapraszamy Was do współpracy już teraz. Program
trwa do 15 listopada 2022. Rekrutacja dotyczy
ograniczonej liczby miejsc. Nie zwlekajcie,
skontaktujcie się z nami, żeby się dowiedzieć jak
można skorzystać z naszego programu.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji w następujących
lokalizacjach:
1. Warszawa, Pruszków:
Ewelina 507 736 287; Grzegorz 609 092 427
2. Katowice, Siemianowice Śląskie:
Ewelina 507 977 008
3. Kraków:
Renata 513 865 580;
Magda 510 419 742
4. Oświęcim, woj. małopolskie:
Magda 510 419 742
5. Chrzanów, woj. małopolskie:
Renata 513 865 580
Mail: kontakt@jobsfirst.pl
Chwała Ukrainie!

Запрошуємо до співпраці вже зараз. Програма
триватиме до 15 листопада 2022 року. Набір
проводиться на обмежену кількість місць. Не
зволікайте, зв’яжіться з нами щоб дізнатися
більше та взяти участь в програмі.
Ми чекаємо Вас за адресою та контактами
поданими нижче:
1. Варшава, Прушків:
Евеліна 507 736 287; Гжегож 609 092 427
2. Катовіце, Семяновиці Шльонськіe:
Евеліна 507 977 008
3. Краків:
Рената 513 865 580;
Магда 510 419 742
4. Освенцим, Малопольське воєводство:
Магда 510 419 742
5. Хшанув, Малопольске воєводство:
Рената 513 865 580
Mail: kontakt@jobsfirst.pl
Слава Україні!

