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Zachęcamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnego projektu szkoleniowego dla osób poszukujących
pracy Helping Hand.
Projekt Helping Hand ma na celu wyciągnięcie pomocnej dłoni do osób w trudnej sytuacji na rynku
pracy, zainteresowanych rozpoczęciem pracy w środowisku międzynarodowym. Ma on pokazać
uczestnikom specyfikę pracy w międzynarodowej firmie, z uwzględnieniem specyfiki pracy w
poszczególnych działach firmy „od środka" oraz dać im możliwość sprawdzenia i wzmocnienia
kompetencji językowych poprzez szkolenia prowadzone w całości w języku angielskim oraz dedykowane
indywidualne konwersacje z Business English oraz z j. polskiego. W pakiecie szkoleniowym przewidziany
jest również panel poświęcony narzędziom informatycznym przydatnym w konkretnym środowisku
pracy (MS Office, narzędzia do pracy zdalnej jak np. Webex)
Projekt kierowany jest do osób porozumiewających się komunikatywnie j. angielskim:
statusie uchodźcy wojennego z Ukrainy (każdej narodowości)
z niepełnosprawnością
bez doświadczenia w pracy w korporacji
defaworyzowanych ze względu na wiek, pochodzenie z małej miejscowości lub innego kraju
opiekunów osób zależnych (dzieci, osób starszych wracających do pracy po przerwie)
W ramach projektu oferowane jest:
10 dni szkoleń online (ok. 50h) w j. angielskim
16h indywidualnych konwersacji z Business English z pracownikiem State Street
16h indywidualnej pracy z mentorem/coachem – pracownikiem State Street
indywidualne konwersacje z j. polskiego (dla obcokrajowców)
30-60 min trening rozmowy rekrutacyjnej (tzw. mock interview)
wsparcie w przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych
certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje
możliwość skorzystania z płatnego stażu
Kiedy i jak odbędzie się Helping Hand?
Działania projektowe będą realizowane online.
Moduł szkoleniowy: 1-15 czerwca 2022.
Pozostałe działania wspierające odbędą się w szerszych ramach czasowych, a wśród nich:
mentoring;
coaching;
konwersacje z Business English;
konwersacje z j. polskiego
Więcej informacji i zapisy na stronie
https://www.stellavirium.org/helping-hand-2022

Projekt jest objęty Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.
Projekt jest finansowany i współrealizowany przez pracodawcę – międzynarodową organizację State
Street Bank. T o eksperci - wolontariusze State Street Bank wspierają uczestników i dzielą się z nimi
wiedzą, aby pomóc im znaleźć pracę.
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