Profil zawodowy bezrobotnego 1
Legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym - kierunek mechanik maszyn
i urządzeń przemysłowych. Posiada 12 letnie doświadczenie w zawodzie operatora
obrabiarek oraz 5 letnie jako robotnik gospodarczy. Dobrze czuje się w sytuacji, gdzie
może wykazać się umiejętnościami manualnymi i mechanicznymi. Posługiwanie się
maszynami, narzędziami, przedmiotami nie jest dla niego problemem. Wysoko ceni
wartości praktyczne. Jest pracowity, sumienny i punktualny.
Poszukiwana praca – pracownik fizyczny.
Profil zawodowy bezrobotnego 2
Inżynier Mechanik – specjalność Technologia Maszyn. Studia podyplomowe –
Zarządzanie Nieruchomościami oraz Doradca do spraw Ochrony Środowiska. Posiada
3 letnie doświadczenie zawodowe jako podinspektor w Starostwie Powiatowym, roczne
w Administracji Zarządu Budynków oraz półroczne na stanowisku Kierownika
Gospodarstwa Pomocniczego (Hala Sportowo – Rehabilitacyjna). Ponadto pracował na
różnych stanowiskach, między innymi: Kierownik sklepu, Agent ubezpieczeniowy,
Doradca klienta, Frezer obwiedniowy, Tokarz CNC. Przez 11 lat aktywności zawodowej
prowadził własną działalność gospodarczą w branży handlowej.Potrafi samodzielnie
podejmować decyzje i brać z nie odpowiedzialność. Aktywność i zaangażowanie we
wspieraniu działań zespołu oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za zadanie zespołowe jest
jego dobrą stroną. Sprawnie obsługuje komputer i bez problemu porusza się w Internecie.

Poszukiwana praca – stanowisko kierownicze
Profil zawodowy bezrobotnego 3
Legitymuje się wykształceniem policealnym - Nauczyciel przedszkola. W zawodzie
wyuczonym ma przepracowane 12 lat. Ma również 3 letnie doświadczenie zawodowe
jako sprzedawca. Jest to osoba komunikatywna, lubiąca pracować z ludźmi i dla ludzi
(w tym z dziećmi). Interesuje ją praca, gdzie można wykazać się umiejętnościami takimi
jak okazywanie pomocy, rozumienie innych, empatia. Cechuje ją łatwość
w nawiązywaniu kontaktów, lubi pracę zespołową ale i samodzielną. Jest sumienna,
odpowiedzialna, taktowna, odporna na sytuacje stresowe. Chętnie pogłębi i zdobędzie
nowe kwalifikacje.
Poszukiwana praca – pomoc biurowa, sprzedawca w sklepie przemysłowym.
Profil zawodowy bezrobotnego 4
Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Od 32 lat Gospodyni we własnym
gospodarstwie domowym.- organizuje i wykonuje prace związane z utrzymaniem higieny,
żywieniem, wypoczynkiem domowników. Sprawnie posługuje się sprzętem ręcznym
i zmechanizowanym do utrzymania czystości pomieszczeń i wyposażenia; obsługuje
urządzenia AGD. Odznacza się dbałością o ład i porządek w otoczeniu i pracowitością.
Łatwo nawiązuje kontakty z innymi. Lubi pracować fizycznie.

Poszukiwana praca – pracownik fizyczny
Profil zawodowy bezrobotnego 5
Wykształcenie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa. Ma 10 letnie doświadczenie
w zawodzie sprzedawcy oraz 8 letnie jako Robotnik Gospodarczy. W pracy preferuje
posługiwanie się rzeczami i narzędziami. Lubi pracować fizycznie, gdzie może wykazać
się umiejętnościami manualnymi. Cechuje Ją umiejętność łatwego kontaktu z innymi, lubi
przebywać wśród ludzi i pracować dla nich (lubi pomagać innym, przychodzić z pomocą,
doradzać). Najchętniej podejmie proste prace fizyczne, niewymagające szczególnych
umiejętności.
Poszukiwana praca – pracownik fizyczny
Profil zawodowy bezrobotnego 6
Wykształcenie wyższe – Magister inżynierii telekomunikacji. Studia podyplomowe –
Administrator sieci komputerowych oraz Informatyka i Techniki Internetu. Legitymuje się
11 letnim doświadczeniem zawodowym jako programista, 9 letnim na stanowisku
projektant sieci telefonicznych oraz 6 letnim w zakresie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej (branża telekomunikacyjna. Cechuje go zaangażowanie w pracę
samodzielność, skuteczność, dociekliwość. Lubi pracować z wykorzystaniem komputera i
programów komputerowych, z elektronicznymi danymi.
Poszukiwana praca - Projektant sieci, Informatyk
Profil zawodowy bezrobotnego 7
Wykształcenie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa. Posiada 22 letnie
doświadczenie zawodowe jako praczka, rok w zawodzie sprzątaczki biurowej oraz rok na
stanowisku Sortowacz. Preferuje pracę z ludźmi i dla ludzi. Lubi obsługiwać innych,
okazywać pomoc potrzebującym, doradzać i informować. Jest empatyczna i opiekuńcza.
Cechuje go zamiłowanie do ładu i porządku. Chętnie pogłębi swoje umiejętności
i kwalifikacje.
Poszukiwana praca – opiekunka ludzi starszych, sprzedawca w sklepie przemysłowym.

Profil zawodowy bezrobotnego 8
Wykształcenie średnie ekonomiczne. Posiada 16 letnie doświadczenie w zawodzie
sprzedawcy. Cechuje go zamiłowanie do ładu i porządku. Jest sumienny i asertywny,
potrafi pracować samodzielnie i w grupie. Precyzyjnie wykonuje powierzone czynności.
Potrafi prowadzić dokumentację związaną z procesem sprzedaży. Świetnie radzi sobie z
czynnościami przy pakowaniu i wydawaniu towaru. Gotowy jest zdobyć nowe
kwalifikacje, szczególnie w zakresie posługiwania się komputerem i obsługą kasy
fiskalnej.
Poszukiwana praca: pomoc biurowa, sprzedawca w sklepie przemysłowym.

Profil zawodowy bezrobotnego 9
Wykształcenie zawodowe – Tokarz. Posiada 11 letnie doświadczenie jako pracownik
fizyczny (prace w ogrodnictwie, w przemyśle przetwórczym, robotnik gospodarczy,
sprzątaczka) Cechuje go zamiłowanie do ładu i porządku. Wysoko ceni sobie takie cechy
jak: punktualność, pracowitość, dokładność, sumienność, zorganizowanie. Łatwo
nawiązuje kontakty z innymi.
Poszukiwana praca – proste prace fizyczne

Profil zawodowy bezrobotnego 10
Wykształcenie podstawowe. Posiada 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej w branży handlowej (handel obwoźny). Przez rok pracował
jako odczytywacz liczników. Cechuje go pracowitość, odwaga w działaniu, odporność na
sytuacje stresowe, odpowiedzialność i uczciwość. Łatwo nawiązuje kontakty, potrafi
współpracować w grupie. Posługiwanie się narzędziami i przedmiotami nie stanowi
problemu. Precyzyjnie wykonuje powierzone czynności. Potrafi prowadzić dokumentację
związaną z procesem sprzedaży. Świetnie radzi sobie z czynnościami przy pakowaniu
i wydawaniu towaru. Gotowy jest zdobyć nowe kwalifikacje, szczególnie w zakresie
posługiwania się komputerem i obsługą kasy fiskalnej.
Poszukiwana praca - sprzedawca w branży przemysłowej, pracownik fizyczny.

