DAJ SOBIE SZANSĘ! Rekrutacja w SZKOŁACH Dla Dorosłych ZA DARMO trwa!
Masz co najmniej osiemnaście lat? Chcesz podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoje szansę na rynku
pracy? Przed Tobą być może jedna z najważniejszych decyzji w życiu?
Nie czekaj! Już dziś sprawdź ofertę naszej szkoły i UCZ SIĘ ZA DARMO!
UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i dowód osobisty, by zapewnić sobie lepszy start w dorosłość.
Wybór ścieżki zawodowej to czasami karkołomne zadanie. Znaczna część absolwentów wyższych
uczelni ma problemy ze znalezieniem pracy. Minęły czasy, gdzie dyplom ukończenia uczelni wyższej otwierał
drzwi do upragnionych stanowisk. Teraz ambitne osoby szturmem korzystają ze wszystkich możliwości
samokształcenia
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Więcej, szybciej, lepiej - te pożądane aktualnie
przymiotniki decydują często o wyborze miejsca do dalszego samorozwoju. Okazuje się, że ludzie kierujący się
tą zasadą, często osiągają wyznaczony cel, jakim jest sukces zawodowy! Trend szkoleniowy trwa. Wśród
najbardziej cenionych form podnoszenia kwalifikacji znalazły się te, oferowane aktualnie w Centrum Nauki
i Biznesu "Żak" w Puławach
Edukacja w „Żaku” trwa rok lub dwa lata, w zależności od wybranego kierunku. Dwuletnie DARMOWE
szkoły policealne pozwalają na uzyskanie tytułu technika na takich kierunkach , jak: administracja, bhp,
rachunkowość, kosmetyka, opiekun osoby starszej. Nie można nie wspomnieć także o szkołach jednorocznych,
które w doskonały sposób uzupełniają zdobytą wcześniej wiedzę lub stanowić mogą alternatywę dla
dotychczasowego zajęcia. Do wyboru między innymi: biomasażysta, wizażystka/stylistka, fryzjer damski,
florysta (darmowe), instruktor fitness, opiekunka środowiskowa (darmowe) oraz terapeuta ds. uzależnień.
Z szerokiej oferty edukacyjnej mogą skorzystać zarówno absolwenci szkół średnich (NIE WYMAGANA
MATURA), osoby dorosłe chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, jak i studenci. Od września 2015 r.
rusza także bezpłatne liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Słuchacze szkoły dwuletniej i liceum otrzymują legitymację szkolną upoważniającą do ulgowych
przejazdów komunikacją miejską i PKP. Warto dodać, że "Żak" nie pobiera tzw. wpisowego oraz bezpłatnie
wydaje zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u i innych urzędów. Przy zapisie słuchacz otrzymuje pisemną
gwarancję, że szkoła nie pobiera żadnych ukrytych opłat i kar umownych.
Warto wspomnieć o trybie nauczania, który odbywa się wyłącznie zaocznie, w soboty i niedziele, co
2 tygodnie. Takie rozwiązanie pozwala na połączenie życia zawodowego z nauką. Pełny grafik, wytężony tryb
życia, dzięki możliwości weekendowej nauki nie będzie już przeszkodą do realizowania planów edukacyjnych.
To bardzo dobre rozwiązanie dla absolwentów liceum, chcących szybko zdobyć wartościowy zawód, ale i dla
studentów pragnących posiąść nowe kwalifikacje, w tych, jakże dynamicznie zmieniających się warunkach na
rynku pracy. Nic nie jest raz i na zawsze dane, dlatego boom na naukę w ŻAKu trwa.
Dzięki rozbudowanemu programowi partnerskiemu, słuchacze szkoły mogą korzystać z rabatów
u kilkuset partnerów na terenie całego kraju. „Żak” to nie tylko nauka, ale także zabawa - szkoła organizuje
imprezy i spotkania dla swoich słuchaczy. Ponadto częste konkursy i współpraca przy wielu wydarzeniach
kulturalnych i rozrywkowych w mieście wyróżniają „Żaka” na tle innych placówek tego typu.
Forma kształcenia proponowana przez Centrum Nauki i Biznesu Żak stanowi doskonałą możliwość
podniesienia kwalifikacji oraz zwiększenia swojej atrakcyjności w oczach pracodawców. Kto wie, który punkt
w CV zadecyduje o tym, że to właśnie Ty dostaniesz upragnioną pracę?
Wejdź na www.pulawy.zak.edu.pl i sprawdź pełną ofertę szkoły!
Już dziś zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku: www.zak.edu.pl/formularz
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