Szkolenie z budowania tożsamości
Szczecinianina
Jeżeli chcesz się dobrze przygotować na aktywny
udział na rynku pracy. Chcesz poczuć się pewnie w
trakcie jej poszukiwania.
Przedewszystkim znaleźć coś co będzie
odpowiadało tobie i twoim kwalifikacjom. Masz
okazję wziąć udział w szkoleniu
"Trendy na rynku pracy i kompetencje
poszukiwane przez pracodawców oraz jak budować
tożsamość Szczecinianina", prowadzone przez
Fundację Talent&kariera. Spotkania zaplanowane są przez cały kwiecień, dowiedz
się więcej o miejscu, dacie i możliwościach aplikowania.
Więcej informacji na stronie...

Aktywnie Buduj Karierę
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu
Szczecińskiego zaprasza do wzięcia udziału
projekcie "Aktywnie Buduj Karierę". Biorąc udział
w projekcie
wykonasz między innymi testy kompetencji, które
pomogą Tobie ukształtować wybór przyszłej pracy.
Więcej informacji na stornie
ABK.

Festiwal Kół Zainteresowań
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły
Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie oraz Instytut Pedagogiki Wyższej
Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Szczecinie zapraszają na III
Festiwal Kół Zainteresowań
pn. „Moje Pasje”, który odbędzie się 25 kwietnia
2017 r. Organizatorzy zapraszają do udziału
uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących
członkami Kół Zainteresowań, oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych chcących
przedstawić swoje indywidualne pasje i zainteresowania. Chętni mogą zgłaszać się
do do dnia 11 kwietnia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na
stronie...

Stypendium dla oszczędzających?
Europeanfundingguide.eu wraz z Mojekupony.pl
szukają najbardziej oszczędnych polskich
studentów. Jeśli w swoim życiu zaoszczędziłeś
trochę pieniędzy i chcesz zdradzić swoją
tajemnicę, to zostań ich stypendystą. Aplikuj na
Stypendium 2017. Każdy z trzech stypendystów
otrzyma 1300 Złotych miesięcznie przez okres 12
miesięcy. Oprócz tego istnieje możliwość rozwoju
własnej wiedzy z oszczędzania podczas płatnej
praktyki w MojeKupony.pl (Wynagrodzenie ok. 13000 Złotych). Zgłoszenie na
bieżący rok wysłac można na adres stypendium@sparheld.de do 30.09.2017. Więcej
informacji na stronie...

Konferencja w Nantes Kreatywne
Pokolenia
Należysz do grupy młodych aktywistów? Chciałbyś poznać zdanie rówieśników z
innych krajów na temat tożsamości europejskiej i tolerancji? Sam również chciałbyś
się podzielić zdaniem na temat.
Jest do tego dobra okazja. Już w październiku w dniach 2528 we francuskim
Nantes odbędzie się forum "Kreatywne Pokolenia". Na wydarzenie zapraszani są
młodzi ludzie z różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji w wieku od 18 do 30 lat.
Zgłaszać się mogą osoby z krajów Rady Europy oraz Białorusi do 01.06.2017
Więcej informacji na stronie Eurodesku.

EWolontariusze ONZ poszukiwani!
Największa światowa organizacja poszukuje wolontariuszy. Można się zapisać i
działać mobilnie. Ewolontariuszem może zostać każda oficjalna organizacja non
profit działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju i przestrzegająca ducha
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie
onlinevolunteering.com.

Twoje studia, twój wybór
Wybierasz się na studia. Nie masz pomysłu do jakiej uczelni możesz rekrutować. U
Multirank 2017 może tobie pomóc.
Jest to największy ranking szkół uwzględnionych z 99 krajów. Wszystkie informacje
dostępne są na oficjalnej stornie UMultirankingu.

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

