
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strzelce Krajeńskie, 14 luty 2019 r. 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu do form wsparcia w ramach projektu pn. 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” 

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich informuje o rozpoczęciu 

rekrutacji do doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć szkoleniowych, kół naukowych uczestników 

projektu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 

Termin rekrutacji: od dnia 14.02.2019 r. do dnia 21.02.2019 r. 

Formy wsparcia: 

1. Kursy i szkolenia: 

 Kurs kelner-barman; 

 Kurs basristy; 

 Kurs wizażu; 

 Kurs języka migowego; 

 Kurs uprawnienia elektryczne sep; 

 Kurs obsługi kasy walutowej; 

 Kurs obsługi kasy fiskalnej; 

 Kurs florystyczny; 

 Kurs kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym; 

 Kurs operator koparko-ładowarki; 

 Kurs prawo jazdy kat.B 

 Kurs instruktora rekreacji ruchowej fitness; 

 Kurs planowanie i organizacja imprez sportowych; 

 Kurs zasad odżywiania, regeneracji i wypoczynku. 

2. Koła naukowe: 

 Mystery Shopper - tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów; 

 Adventure - koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce; 

 kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta; 

 branżowy język obcy (angielski i niemiecki); 

 podstawowe certyfikaty umiejętności komputerowych; 

 zaawansowane techniki modelowania 3D. 

3. Miesięczne praktyki/staże zawodowe, prowadzone u przedsiębiorców w liczbie 150h. 
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Składanie formularzy rekrutacyjnych: 

1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub u koordynatora szkolnego w 

terminie od 14.02.2019 r. do 21.02.2019 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje 

data wpływu formularza do biura projektu. 

2. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie 

internetowej Szkoły www.zsp-drezdenko.cal.pl, Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Krajeńskich www.fsd.pl w zakładce dotyczącej projektu pt. „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” oraz  w biurze projektu.  

Osoby zainteresowane udziałem, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania 

dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do: 

1. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Strzelcach Krajeńskich,  

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój 02 w godzinach 07.30-15.00 oraz 

pod numerem telefonu 95 783 66 78 lub adresem poczty elektronicznej: 

biuroprojektu.pzea@gmail.com 

2. Koordynatora szkolnego 

http://www.zsp-drezdenko.cal.pl/
http://www.fsd.pl/
mailto:biuroprojektu.pzea@gmail.com

