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TRY EUROPE - projekt realizowany przez Stowarzyszenie EDUQ, 

w partnerstwie z fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans młodych ludzi z województwa 

pomorskiego na zatrudnienie oraz  ułatwienie im wejścia na rynek pracy. 

Dla kogo? 

absolwenci szkół technicznych do roku po skończeniu szkoły 

Kiedy? 

Hiszpania: 29.05 - 02.07.2017 r. 

Niemcy: 20.08 - 23.09.2017 r. 

Kto, gdzie? 

          HISZPANIA 

 Technik Hotelarz 

 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  

 Technik Technologii Żywienia - cukiernik 

 Technik Organizacji Reklamy 

 

NIEMCY 

 Technik Informatyk  

 Technik Teleinformatyk  

 Technik Ekonomista  

 Technik Logistyk 

 Technik Handlowiec 

Rekrutacja: 

I etap: 

 osoby zainteresowane przesyłają formularz rekrutacyjny zbierający 
podstawowe dane na temat kandydata, poświadczające jego uprawnienia 

do uczestnictwa w projekcie – do dnia 19.03.2017 r.; 
 na miejscu wypełnia również test językowy z języka 

angielskiego/niemieckiego oraz dostarcza ewentualne zaświadczenie z 
Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające status osoby bezrobotnej 

oraz/lub potwierdzenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnej sytuacji 
materialnej. 

 

Zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która sprawdzi czy kandydat kwalifikuje 
się do udziału w projekcie oraz na podstawie formularza rekrutacyjnego 

i załączników przeprowadzi ocenę potencjalnych uczestników.  
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II etap:  

 
 Absolwent technikum na miejscu przedstawia świadectwo ukończenia 

szkoły; 
 

 Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami: 

 test predyspozycji zawodowych i rozmowę z doradcą zawodowym; 
 test psychologiczny i rozmowa z psychologiem; 

 rozmowa w języku angielskim lub niemieckim. 
 
 

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do uczestniczenia 
w spotkaniach przygotowawczych przed wyjazdem. 

 
 
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie 

Stowarzyszenia EDUQ: www.eduq.pl 
 

 
Zgłoszenia do projektu: 

 
Agnieszka Warlikowska 
 

ul. Krzywoustego 1, pok. 114 (budynek byłego Zwaru) 
 

pon. – pt., godz. 9:00 – 16:00 
 
Tel. +48 530911628 

 
E-mail: aagnieszkawa@wp.pl 
 
 
 

 


