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kariérní poradenství a pracovní diagnostiku

rekvalifikační kurz Základy podnikání 

vzdělávací kurzy na míru pro aktivní ženy 50+ 

zapojení do svépomocných pracovních skupin - tzv. job klubů

účast na veletrhu pracovních příležitostí – tzv. job burze 

spolupráci se zaměstnavateli a veřejnou správou

pro 10 účastníků pracovní poměr u vybraných zaměstnavatelů

na 6-12 měsíců či podporu při zahájení vlastního podnikání 

NABÍZÍME:
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   JSTE ŽENA A JE VÁM 50 LET A VÍCE?
  Jste nezaměstnaná nebo Vám hrozí ztráta zaměstnání? 

  Uvažujete o změně povolání?

  

    Nemáte dostatek odvahy zahájit podnikání?

Potom jsou tyto informace určeny právě pro Vás!

VYUŽIJTE NABÍDKY

ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU!

Zaujala Vás naše nabídka?

Cítíte, že je to šance právě pro Vás?

Neváhejte nás kontaktovat a získat bližší informace.

V projektu je místo pro 30 žen 50+ z okresu Šumperk!  
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Účastníci kurzů mají nárok na proplacení stravného a cestovného.
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Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu práce

Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu práce

BEC Družstvo 

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

tel.: 775 764 419 nebo 777 793 714

e-mail: info@bec-coop.cz

www.bec-coop.cz

Svůj životopis

a motivační dopis

zasílejte na adresu:
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Ing. Eva Škrabalová

Ing. Eva Stloukalová

Koordinátorka projektu

Project Coordinator

Projektová asistentka

Project Assistant

Business and Employment Co-operative

Business and Employment Co-operative

Zábřežská 20

787 01 Šumperk

Zábřežská 20

787 01 Šumperk

e-mail: eva.skrabalova@bec-coop.cz

Tel.: (+420) 777 606 368

www.bec-coop.cz

e-mail: eva.stloukalova@bec-coop.cz

Tel.: (+420) 775 764 419

www.bec-coop.cz
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www.aktivnizena50.cz
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