
           

 

                 

 

 

 

 

Dolnośląscy Pracodawcy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP 

zapraszają na szkolenie  „ROZWÓJ PRACOWNIKÓW SZANSĄ NA SUKCES FIRMY”,  

które odbędzie się ramach Europejskich Dni Pracodawców. 

5 listopada 2018 r., godz. 10:00 
ul. Ogrodowa 5b, Wałbrzych  

(budynek Powiatowego Urzędu Pracy, I piętro) 
 

 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyład na adres agnieszka.klyza@dp.org.pl  do dnia 31.10.2018 r. 

Więcej informacji pod numerem: 74 64 80 533, tel. kom. 530 828 511 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

9:45-10:00 Rejestracja uczestników  

10:00-10:45 Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

 Bezpłatne wsparcie rozwoju pracowników - 

NBK (Narzędzie do Badania Kompetencji) 

 Bezpłatne szkolenia  

(m.in. „Stres i wypalenie zawodowe”, „Poznanie potencjału zawodowego”, 

„Komunikacja interpersonalna”) 

10:45-11:30 Oddajmy głos Pracodawcom – potrzeby Pracodawców w zakresie wsparcia rozwoju 

własnego i pracowników 

11:30-11:45    Przerwa kawowa 

11:45-14:00    Warsztat „Kompetencje miękkie jako klucz do rozwoju firmy” 

 

 

Moduł I – Skuteczna komunikacja w miejscu pracy 

Moduł II - Efektywne zarządzanie stresem 

Moduł III - Sesja relaksacyjna 
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Daniel Wijas - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu i filii 

DWUP w Jeleniej Górze. Z wykształcenia Doradca Zawodowy, jest też absolwentem m.in. Szkoły 

Trenerów Biznesu MODERATOR i studiów podyplomowych o kierunku Menadżer Personalny. 

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy doradcy zawodowego i prowadzeniu szkoleo z różnymi 

grupami: młodzież, pedagodzy, osoby bezrobotne, osadzeni w zakładach penitencjarnych, osoby 

niepełnosprawne, zwalniani pracownicy i inne. Pracował w projektach outpalcemantowych m.in. dla 

KGHM, MOSTOSTAL, Telekomunikacja PKP. Przez ponad dziesięd lat prowadził własną firmę 

szkoleniową zajmującą się szkoleniami zawodowymi. Współpracował na poziomie eksperckim 

doradztwa zawodowego z m. in.: KARR S.A, ECORYS, WYG International, DARR S.A. Specjalizuje się w 

tematyce związanej z rynkiem pracy, diagnozą i rozwojem predyspozycji i umiejętności zawodowych.    

Dawid Torbacki - doradca zawodowy, psycholog. Absolwent Uniwersytetu SWPS na kierunkach 

Psychologia Kliniczna, Psychologia Zarządzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych z zakresu 

Stosowanej Psychologii Sportu. W szkole opartej na dowodach MODERATOR uzyskał dyplom Trenera 

Biznesu. Na co dzieo pracuje z osobami bezrobotnymi oraz poszukującymi pracy i chcącymi rozwijad 

karierę. Prowadził szkolenia dla pracowników oświaty, młodzieży szkolnej, oraz z osobami 

zainteresowanymi pracą zagranicą. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji miękkich, treningu 

mentalnym, prowadzi trening zarządzania stresem z wykorzystaniem metody  treningu 

progresywnego Jacobnsona, treningu oddechowego i wizualizacji.  

 

 

Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP - specjalizuje się w świadczeniu usług 

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Realizuje zadania z zakresu wsparcia rozwoju 

zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych oraz 

organizację bezpłatnych szkoleo.  

Dolnośląscy Pracodawcy - związek pracodawców, który od 25 lat z sukcesem propaguje ideę 

zrzeszania się pracodawców. Stanowi jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym 

Śląsku, liczącą blisko 170 członków. Celem jego działalności jest ochrona praw pracodawców oraz 

zwiększenie ich roli i znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego 

prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to 

kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju. 

 

 

 

 

PROWADZĄCY 

ORGANIZATORZY  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


