
ZAPROSZENIE
do udziału w konkursie

 „Złap za stery do swojej kariery”
Konkurs adresowany jest dla uczniów, którzy chcą nauczyć się planować swoją karierę zawodową i przygotować się

do wejścia na rynek pracy. Udział w nim pomoże dokonać diagnozy zasobów, a także swoich potrzeb i oczekiwań

związanych z życiem zawodowym. Uczeń pozna swoje mocne i słabe strony oraz nauczy się planować własny rozwój.

Przekona  się,  że  można  bardziej  efektywnie  zarządzać  własną  karierą  poprzez  sporządzenie  dokumentu

aplikacyjnego i zaprezentowanie go podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, II Liceum      

     Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu       

    chrzanowskiego. 

3. Każda wymieniona wyżej szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów.

4. W wyznaczonym wyżej terminie uczniowie przesyłają na wskazany w zaproszeniu e-mail opracowany zgodnie 

  z  zasadami  dokument  aplikacyjny  –  CV,  na  wybraną  przez  siebie  ofertę  pracy,  którą  należy  dołączyć  

     do dokumentu. Brak oferty pracy będzie dyskwalifikacją ucznia w konkursie.

5. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepiej opracowanych CV (zgodnie z zasadami ich sporządzania), a ich

    autorzy zostaną zaproszeni na zaprezentowanie CV podczas rozmowy kwalifikacyjnej, której termin zostanie 

    ustalony w terminie późniejszym i przekazany opiekunom uczniów.

6. Na uczniów czekają cenne nagrody, które otrzyma trzech uczniów ze szkół podstawowych i trzech ze szkół    

    ponadpodstawowych, którzy uzyskają największą ilość punktów za dokument aplikacyjny CV, ofertę pracy oraz

    z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.  

Terminy

Dokument aplikacyjny CV oraz zgłoszenie należy przesłać e-mailem do 14.11.2022 r. na adres: 

sekretariat@lo2.edu.pl, zaznaczając w tytule wiadomości „CV – Konkurs”.

     

Informacje: Monika Kasprzyk-Jedynak, Agnieszka Król

mailto:sekretariat@lo2.edu.pl


Kryteria i punkty przyznawane za dokument aplikacyjny CV:

1. Estetyka i format CV

2. Elementy CV

3. Dopasowanie CV do stanowiska  na jakie aplikuję

4. Klauzula RODO

5. Kreatywność i oryginalność

             Suma punktów: 20 pkt

Kryteria i punkty przyznawane za rozmowę kwalifikacyjną:

      1. Wygląd (ubranie, uczesanie)

      2. Gestykulacja, mowa ciała

      3. Sposób mówienia, wypowiedzi

      4. Okazanie zainteresowania tematem rozmowy

      5. Ogólne wrażenie

          Suma punktów: 20 pkt

         Suma punktów za ofertę pracy: 5 pkt

Maksymalnie można uzyskać 45 pkt


