
 

   

NS Konsulting Sp. z o.o. 

ul. Skromna 5 

20-704 Lublin 

 

Szanowni Państwo,  

Od 01.06.2016 r firma NS Konsulting Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa 

lubelskiego realizacje projektu  I Ty wrócisz do zawodowej gry!, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 

10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2: Programy typu 

outplacement.  

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

72 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu, w tym: 

 

s.)(wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

- max. wykształcenie ponadgimnazjalne)  

 

Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. lubelskiego (zamieszkujących na obszarze woj. 

lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

 

 GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU: 
 

1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnymi Planami Działania (IPD)(9h/os) 

2. Szkolenia zawodowe (120h/gr) 

 

 

 

 

 

 handlowy w zakresie fotowoltaiki 

3. Poradnictwo psychologiczne(8h/os) 

4. 3-miesięczny staż zawodowy 

5. Pośrednictwo pracy (8h/os) 

6. Dodatek relokacyjny w wysokości 6 000 zł 

 

ZAPEWNIAMY: 

 Stypendia szkoleniowe 

 Stypendia stażowe 

 Zwrot kosztów dojazdów 

 Certyfikowane egzaminy VCC 

 Materiały szkoleniowe 



 

   

 Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW 

 

Będziemy wdzięczni za pomoc w zakresie umieszczenia na Państwa stronie internetowej 

informacji o projekcie oraz w Państwa siedzibie plakatów informacyjno-promocyjnych, a także 

kierowania chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, do kontaktu z zespołem projektu. Ze 

względu na charakter i obszar działań Państwa instytucji liczymy na współpracę przy rekrutacji osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, którym zależy na 

podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego oraz na powrocie na 

rynek pracy. 

 Rekrutacja rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. i potrwa do końca listopada 2016 r..  

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc przy promocji projektu. 

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 533 317 676, e-mail: zespolprojektu10.02@nskonsulting.pl 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu:  www.projektynsk.pl/i-ty-wrocisz-

do-zawodowej-gry  

Z poważaniem,  

Zespół Projektu 

I ty wrócisz do zawodowej gry! 
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