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O projekcie
Projekt "CNC OK!" to przedsięwzięcie realizowane przez firmę szkoleniową J&P Moritz
Consulting Group, skierowane do młodych osób (do 25 lat) z 16 powiatów województwa
małopolskiego: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego,
limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego,
proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego i tatrzańskiego.
Celem projektu jest
uzyskanie kwalifikacji operatora CNC wśród 120 bezrobotnych
absolwentów (osoby do 25 roku życia)
z wskazanych powiatów województwa
małopolskiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:
a) doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania,
b) szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i rozwoju kompetencji
kluczowych,
c) szkolenia zawodowe z zakresu obsługi i programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie (operator CNC),
d) pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy),
e) oraz płatne staże zawodowe (wynagrodzenie dla absolwenta to 1850 zł).
Każdemu uczestnikowi zapewniamy materiały szkoleniowe, posiłek, zwrot kosztów
dojazdu i opieki nad dziećmi.
Projekt "CNC OK!" realizowany jest od listopada 2013 r. do czerwca 2015 r.

Szkolenia i doradztwo
W ramach projektu „CNC OK!” proponujemy Państwu uczestnictwo w bezpłatnym
kursie zawodowym z zakresu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Udział w projekcie oznacza uczestnictwo w cyklu doradztwa i szkoleń, na które
składają się:
indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i przygotowanie
indywidualnych planów działania – (3 godz. zajęć indywidualnych i 8
godz. zajęć grupowych na uczestnika/uczestniczkę).
b) szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy i rozwoju kompetencji
kluczowych (40 godz. na grupę/uczestnika/uczestniczkę).
c) szkolenie
zawodowe
–
operator
CNC
(200
godz.
na
uczestnika/uczestniczkę). Program szkolenia:
a)
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•
•
•
•

przestrzeganie przepisów bhp,
podstawy technologii skrawania,
dokumentacja techniczna i technologiczna,
oprogramowanie CAD/CAM (wykorzystywanie i przygotowanie
dokumentacji),
• projektowanie procesu technologicznego oraz parametrów obróbki,
• programowanie obrabiarek CNC,
• obsługa obrabiarek.
Program szkolenia opracowany został na podstawie Klasyfikacji zawodów i
specjalności dla zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

Staże
W ramach projektu przewidziane zostały płatne staże dla 70 %
uczestników/uczestniczek tj. 84 osób. Wysokość wynagrodzenia na stażu wynosi
1850 zł.
Staż planowany jest do realizacji na okres 3 miesięcy i organizowany będzie w
małopolskich firmach. W projekcie przewidziano zakup odzieży ochronnej dla osób
odbywających staż oraz opłacenie kosztów badań lekarskich i szkolenia BHP.
W ramach projektu świadczone będą również usługi pośrednictwa pracy. W
ramach tego zadania realizowane będą spotkania z pośrednikiem pracy (2 godz.), w
trakcie których uczestnicy zostaną poinformowani o wolnych miejscach pracy,
otrzymają wsparcie w trakcie procesów rekrutacyjnych oraz monitorowane będą ich
działania w zakresie poszukiwania pracy.

Rekrutacja
Wsparcie w projekcie skierowane jest do 120 bezrobotnych absolwentów (osoby,
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę) gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych w wieku 18-25 lat, z terenu następujących powiatów
województwa małopolskiego:
brzeskiego,
chrzanowskiego,
dąbrowskiego,
gorlickiego,
krakowskiego,
limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego,
oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego i
tatrzańskiego.
Obligatoryjne kryteria rekrutacji:
1. status osoby bezrobotnej,
2. status absolwenta,
3. zamieszkanie na terenie jednego ze wskazanych 16 powiatów
województwa małopolskiego,
4. wiek 18-25 lat,
5. wykształcenie co najwyżej średnie.
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Dodatkowe kryteria rekrutacji (nieobowiązkowe):
1. płeć (preferowane będą w projekcie kobiety),
2. zamieszkanie na terenach wiejskich,
3. wykształcenie zawodowe lub niższe,
4. bezrobotni powyżej 12 miesięcy.
Rekrutacja będzie się odbywać w sposób ciągły przez okres trwania projektu.
Planowane jest uruchomienie 10 grup szkoleniowych po 12 osób każda (łącznie 120
uczestników).
Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym
listownie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

Kontakt
Zapraszamy do biura projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00:
ul. gen. Józefa Bema 4-8, lokal 23
33-100 Tarnów
tel. (14) 623 05 27
mail: biuro@cncok.org.pl
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