
      

 

Dla sześciolatków - robimy bilans zdrowia; 

Kięgowi - robia bilans rachunkowy;  

A my dla Ciebie mamy Bilans Kariery! 

Bilans Kariery to coś więcej niż CV. To coś, co pozwoli Ci osiągnąć cel, który jeszcze 

wczoraj wydawał się być nieosiagalnym. Z Bilansem Kariery postawisz kolejny krok, wielki krok 

w Twojej karierze zawodowej - krok w drodze na szczyt!  Nie czekaj, aż inni Cie wyprzedzą.  

Drogą do sukcesu zawodowego jest ustawiczne kształcenie. Aby osiągnąć satysfakcję zawodową 

koniecznie trzeba odkryć to, co dotąd było skrywane lub nieodkryte: własne umiejętności, predyspozycje, 

preferencje...  

Nie musisz zmieniać swojej pracy – wystarczy, że ja polubisz. Lubisz swoją pracę, ale wydaje Ci 

się, że nie możesz już awansować - jednak najbardziej usatysfakcjonuje Cię podwyżka wynagrodzenia. 

Chcesz zmienić pracę by robić to co lubisz, jednak Twoje umiejętności nie są  w żaden sposób 

udokumentowane?? W takim razie trafiłeś/trafiłaś pod właściwy adres!! To właśnie Ciebie zapraszamy do 

udziału w projekcie Kierunek Kariera. Nie czeka  i już dziś  skorzystaj z nowej, specjalistycznej 

usługi doradczej pod nazwą Bilans Kariery, oferowanej przez Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  Kolejnym etapem Bilansu Kariery 

jest możliwość otrzymania bonów szkoleniowych przeznaczonych na  szkolenia komputerowe oraz 

językowe.   

Z usługi Bilansu Kariery mogą skorzystać wszyscy, którzy: 

 Mieszkają, pracują lub uczą się w Małopolsce; 

 pracują (są zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie 

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzą jednoosobową  

działalność gospodarczą i nie zatrudniają  pracowników); 

 zakończyli swoją edukację co najwyżej na poziomie matury i ukończyli 25 lat  

 ukończyli 50. rok życia - niezależnie od wykształcenia; 

W trakcie Bilansu Kariery wraz z doradcą zawodowym odkryjesz, nazwiesz i uporządkujesz wszystko 

to, co wiesz i umiesz. W efekcie poznasz swoje możliwości, potencjał i skompletujesz portfolio, a doradca 

pomoże Ci stworzyć indywidualny plan rozwoju.  

Aby umówić sie z doradcą zawodowym nalezy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć  do WUP 

w Krakowie (formularz zgloszeniowy można pobrać ze strony www.pociagdokariery.pl). W najbliższym 

czasie usługa Bilansu Kariery dostępna będzie także w LGD. (niedługo podamy szczegółowe informacje)

http://www.pociagdokariery.pl/


      

 

 Jeśli uczestnik spełnionia wymogi dotyczące zatrudnienia, wieku i wykształcenia uczestnik bedzie 

mógł przystąpić do projektu i rozpocząć Bilans Kariery.  

Więcej informacji o projekcie udziela: 

Biuro Projektu Kierunek Kariera 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

pl. Na stawach 1 

30-107 Kraków 

 

Usługę Bilansu Kariery świadczą: 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie 

e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl 

tel.: 12 424 07 38 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu 

e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl 

tel.: 18 442 94 90 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie 

e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl 

tel.: 14 626 99 40 
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