Z POWEREM do przodu
W kwietniu 2017 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła tylko 8,4 %,
to duży spadek w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie była ona na poziomie 10,5 %.
Taka sytuacja gospodarcza to wyzwanie szczególnie dla młodych ludzi, zwłaszcza, że
pracodawcy stawiają przede wszystkim na dobrze wyszkoloną kadrę. Jednak samo
ukończenie szkoły nie wystarczy aby znaleźć pracę, która przyniesie nie tylko
satysfakcję finansową ale także będzie miejscem rozwoju i poszerzania
horyzontów. Dlatego warto skorzystać z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER),
który daje młodym szansę na podniesienie
kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności.
W naszym województwie wdraża go
Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi.

Życie z innej perspektywy

Są młodzi
i wiedzą, że mogą
zmienić swoje życie, zrobić
w nim coś ciekawego, coś co stanie się ich
pasją. Postanowili wziąć udział w szkoleniach,
stażach lub starać się o dotację na utworzenie
własnej firmy, przy wsparciu środków unijnych.
Nasi bohaterowie skorzystali z projektu „ Postaw na pracę”, który realizuje firma Business
School z Łodzi. Mówią, że to była najlepsza decyzja w ich życiu – teraz doskonalą się, pracują, rozwijają z POWEREM.

Humanista w świecie cyfr
Michał (28 lat) interesuje się psychologią, historią, językami, ma wykształcenie średnie.
Przez 2 lata studiował dwa kierunki równocześnie: filologię klasyczną i filozofię. Imał się różnych prac: był listonoszem, pracownikiem
fizycznym na produkcji i w markecie. – To były
prace dorywcze, na kilka miesięcy no i nie dość,
że nisko płatne to jeszcze wykańczające fizycznie. Poza tym nie dawały możliwości rozwoju,
ani żadnej stabilizacji – mówi Michał. Pracował
tak 5 lat. Wynajmował mieszkanie, ale jak mówi było ciężko wszystko opłacić, a do tego jeszcze się utrzymać. Bardzo chciał coś zmienić,
znaleźć zajęcie, które będzie go pasjonowało,
bo jak mówi, praca to ogromna część życia
i ważne jest aby ją lubić. Michał zdawał sobie
sprawę, że bez dodatkowych kwalifikacji nie
znajdzie innego zajęcia – Naprawdę miałem już
dość pracy w markecie i w sumie ucieszyłem się
kiedy całkiem przypadkowo znalazłem ogłoszenie w interencie o projekcie „Postaw na pracę”
– opowiada Michał.
Na początku doradca określił jego profil zawodowy – W ramach tego projektu można było
wybrać różne kursy, m.in. taki na wózki widłowe, projektowanie komputerowe czy rachunkowość. Panie, które prowadziły zajęcia
zdecydowanie polecały mi wózki, ja jednak wiedziałem, że chcę czegoś innego, czegoś co mnie
rozwinie – wspomina Michał. Pierwsza część
szkolenia rozpoczęła się we wrześniu 2016 r.
Były zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. – Po czym skierowano mnie na kurs, który wybrałem – z rachunkowości – opowiada

męż czyz na.
Następnie Michał zaczął uczęszczać na zajęcia, podczas których uczestnicy bardzo dużo
dowiedzieli się o tym, jakie obowiązki mają pracodawcy wobec pracownika, jakie składki odprowadzają, jakie powinno być podejście do
pracy. – Interesujące było zwłaszcza szkolenie
dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, jak się do
niej przygotować, o co mogą pytać rekruterzy
– dodaje. Wreszcie Michał dostał staż – W sumie o staż nie jest trudno, ale trudno jest pozostać w firmie gdzie się odbywał. Wiele
koleżanek i kolegów z mojego kursu po stażu
musiała szukać pracy dalej. Mnie udało się zostać – dodaje.
- Firma, w której pracuje to biuro rachunkowe.
Pracę rozpocząłem na stanowisku asystenta
księgowości. W tej chwili jestem młodszym
księgowym, a do moich obowiązków należy
księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, rozliczanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
Czasem archiwizuję dokumenty – dodaje.
Michał wiąże z tą pracą duże nadzieje. W tej
chwili ma umowę na okres próbny. Uważa, że
przy szukaniu pracy najważniejsza jest motywacja ale też racjonalne podejście do swoich
umiejętności – To co dał mi projekt to z pewnością większa wiara we własne siły. Czuję się
pewniej, mam wrażenie, że jestem we właściwym miejscu. Co dalej? – Pracuję wśród dobrze
wykształconych ludzi. Większość z nich to osoby po ekonomii. Zdaję sobie sprawę, że wiem
jeszcze mało – mówi mężczyzna. Dlatego Michał planuje rozpoczęcie kolejnego kursu z zakresu rachunkowości. Choć bardzo dużo uczy
się od koleżanek i kolegów z pracy, to chciałby
dalej się rozwijać i oczywiście lepiej zarabiać.
Czy planuje studia? – Bardzo chciałbym studiować, ale raczej wybrałbym psychologię,
choć jestem zaskoczony tym, że jako humanista tak dobrze czuję się w świecie cyfr – śmieje się Michał.

Daniel (22 lata) kiedy skończył technikum
elektryczne od razu chciał pracować. Wysłał setki maili z CV. Bez odzewu. Zaczął pracować
w stolarni, ale CV wysyłał nadal, choć jak mówił
rodziła się w nim wewnętrzna niechęć do tego
typu poszukiwania pracy. – Zdałem sobie sprawę, że muszę wziąć życie w swoje ręce. Zacząłem studiować logistykę na UŁ i bardzo chciałem
znaleźć zajęcie, które da mi możliwość wykorzystania tego czego się nauczyłem – mówi Daniel.
Zaczął szukać pracy śledząc oferty w internecie.
– Byłem na kilku rozmowach, ale wszędzie oferowano mi albo posadę pracownika fizycznego,
albo przedstawiciela handlowego. Zupełnie mnie
to nie interesowało – mówi Daniel. Znalazł pracę w call center jednej z sieci telefonii komórkowej. Tam przepracował rok. Wciąż wysyłał CV
– Byłem rozgoryczony. Wydawało mi się, że
przed młodym, inteligentnym człowiekiem świat
stoi otworem, że czekają na mnie dobrzy pracodawcy. Do tego marzyłem o pracy w logistyce,
w spedycji. Owszem oferowano mi pracę w tym
sektorze, ale jako pracownikowi fizycznemu.
A ja znałem już dwa języki. Zacząłem się zastanawiać co jest nie tak? Czemu nie ma dla mnie
pracy? – mówi Daniel. Kiedy pracował w magazynie przypadkowo znalazł w internecie ogłoszenie o kursie w ramach programu POWER. Daniel
złożył aplikację i został przyjęty do grupy, która
liczyła 15 osób. Na początku uczestnicy wzięli
udział w rozmowach z doradcą zawodowym
i psychologiem. – Byłem pod wrażeniem osób,
które ten projekt prowadziły, ze względu na ich
fachowość i otwarcie na ludzi. Doradcy określali profil osoby, biorąc pod uwagę nasze predyspozycje i już zdobyte doświadczenie – mówi
Daniel. Później przyszedł czas na wybór kursu
kwalifikacyjnego. Ja wybrałem wózki widłowe.
Podczas kursu uczono także jak napisać CV, które zwróci uwagę pracodawców. Daniel dostał
staż w firmie spedycyjnej. – Miałem wrażenie,
że wreszcie otworzyły się dobre drzwi. Choć pracowałem w magazynie czułem, że tu będę mógł

awansować. Kurs i staż trwały 4,5 miesiąca. Program POWER to duże ułatwienie dla osób, które chcą znaleźć nową drogę w swoim życiu. Nie
bez znaczenia było także to, że zwracano nam
koszty dojazdu i opłacono czas jaki spędziliśmy
na kursie.
Dziś pracuje jako spedytor w dużej firmie. Jak
mówi, to praca która rozwija i poszerza horyzonty. – Mam kontakt z wieloma krajami w Europie.
Uczę się kolejnego języka: tym razem francuskiego. Ten program pomógł mi w życiu. Dał mi
wgląd w moje błędy, które dyskwalifikowały
mnie na rynku pracy. Pokazał, że na życie trzeba patrzeć z innej perspektywy. Oczywiście zyskałem dzięki niemu także dodatkowe
kwalifikacje. Dodał mi też śmiałości. Myślę, że
warto wziąć w nim udział, a jest z pewnością
wiele osób, które dzięki niemu znajdą ciekawą
i dobrze płatną pracę.

Drzwi do rozwoju
Joanna (27 lat) pracowała w Szkocji jako laborantka oraz w restauracjach jako kelnerka
i manager. Skończyła studia licencjackie z wzornictwa na Politechnice Łódzkiej. Ale chciała rozwijać się i pracować z projektami. Dziś jest
junior project managerem w agencji interaktywnej, która zajmuje się marketingiem. – Moja praca polega na koordynowaniu projektów,
szacowaniu ryzyka, kontakcie ze sponsorami.
Do moich zadań należy również nadzór nad
tym, aby praca mojego zespołu była wykonana
w terminie. Zlecam też zadania innym m.in. copywriterom i grafikom – mówi Joanna.
Zainteresowała się programem POWER „Postaw
na pracę” bo lubi otwierać sobie drzwi i szukać
alternatywnej drogi. – Chciałam pracować z dużymi projektami, a wiedziałam, że bez doświadczenia będzie mi trudno odnaleźć się w tej
branży. Wysyłałam CV do wielu firm. Wszędzie
pytano mnie o doświadczenie i potencjalne certyfikaty – dodaje.
Jak mówi, program unijny otwiera możliwości
odbycia stażu. Ale nie bez znaczenia jest też to,
żeby znaleźć firmę, w której będzie można zostać dłużej – POWER to furtka i pierwszy krok
do rozwoju – mówi.
Dość długo szukała takiego programu poprzez
biura karier. O POWER dowiedziała się pocztą
pantoflową od koleżanki. – Zgłosiłam się do niego w ostatniej chwili, pod koniec grudnia zeszłego roku. Zaproponowano mi kilka kursów.
Ja wybrałam ten z rachunkowości – wspomina.
Czy zdobyte umiejętności przydają się w pracy,
jaką wykonuje? – W pewnym sensie tak, ale korzystam z nich głównie na studiach które zaczęłam. W tej chwili jestem na pierwszym roku
analityki biznesu na Uniwersytecie Łódzkim
– mówi.
Joanna już w trakcie kursu aplikowała do wielu
firm i otrzymała prawie 30 ofert współpracy.
Udział w programie i ukończenie kursu dał jej
argument – pracodawca zatrudniając kobietę
nie ponosił kosztów związanych z zatrudnieniem. – Kiedy przeglądałam oferty selekcjonowałam je pod względem branży. Głównie
interesuje mnie IT i produkcja. Ale bardzo ważne było też to, czy w firmie są stanowiska dla
project managerów. Najważniejszym było dla
mnie, aby naprawdę pracować, uczyć się i zdobyć doświadczenie, a nie tylko papier – mówi
kobieta. Dziś pracuje w firmie, w której odbywała staż. Jak mówi, nie chciałaby zamykać się
w marketingu. – Mam świadomość, że praca
w tej firmie to pierwszy krok i że otwieram sobie drzwi na inne możliwości. Myślę o pracy
w firmach zajmujących się oprogramowaniem.
Czy chce zostać w Łodzi? – Bardzo, to moje
miasto. Mam tu rodzinę, przyjaciół. Łódź w stosunku do innych miast wcale nie odstaje pod
względem możliwości pracy w branży IT. Jeśli
miałabym wyjechać to tylko wtedy kiedy otrzymam wyjątkowo korzystne warunki i będę mogła dalej się rozwijać – podsumowuje Joanna.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest kierowany do młodych ludzi przed 30-tym rokiem życia. Z projektu
mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego. Wszystkie informacje o tym jak wziąć udział
w szkoleniach i stażach lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy znajdują się na stronie www.power.wup.lodz.pl.
Informacji udziela także kadra wszystkich powiatowych urzędów pracy na terenie województwa.
Zapraszamy również do kontaktu z Punktem Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, znajdującym się
przy ul. Wólczańskiej 49, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektów (tel. 42 638 91 30 lub 39,
e-mail: power@wup.lodz.pl).

