
Заходи у базових центрах та філіях обласного центру зайнятості Рівненщини з 30 січня по 3 лютого 2023 року

   Шановні безробітні та роботодавці! Запрошуємо на заходи, які організовують центри зайнятості області. Ви маєте можливість безкоштовно отримати корисну інформацію та швидше вирішити питання, пов’язані із зайнятістю чи підбором персоналу.


Назва заходу
Дата проведення
Час
Місце проведення
Цільова аудиторія
Телефон для довідок
Вараська філія обласного центру зайнятості (код 0-236)
Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
30.01
9.00

каб. № 103
безробітні
2-48-83
Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів) «Підготовка резюме»
31.01
9.00
каб. № 103
безробітні
2-48-83
Семінар з орієнтації на службу в ЗСУ
31.01
11.00
каб. № 103
безробітні
2-48-83
Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО
01.02
9.00


каб. № 103
безробітні
2-48-83
Тренінг «Підготовка до співбесіди з роботодавцем»
02.02
9.00
каб. № 103
безробітні
2-48-83
Майстер-клас «Сучасні джерела пошуку роботи»
03.02
9.00


каб. № 103
безробітні
2-48-83
Володимирецьке управління Вараської філії обласного центру зайнятості (код 0-234)











































Зарічненське управління Вараської філії обласного центру зайнятості (код 0-232)

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
31.01.2023




11.00
каб. № 5
безробітні
03-05-18



Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів) «Сучасні джерела пошуку роботи»
01.02.2023




11.00
каб. № 5
безробітні
03-05-18





Дубенська філія обласного центру зайнятості (код 0-256)

Тренінг з розвитку навичок «Soft skills» (розвиток емоційного інтелекту)
31.01
10.00
каб. № 6
безробітні
4-22-88
Млинівське управління Дубенської філії обласного центру зайнятості (код 0-259)

























Радивилівське управління Дубенської філії обласного центру зайнятості (код 0-233)

Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів) 
30.01
31.01
11.00
управління 
безробітні
4-33-21
Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
01.02
11.00
управління 
безробітні
4-33-21
Рівненська філія обласного центру зайнятості 
по м.Рівне (вул.Кавказька, 4)
Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
31.01
01.02
02.02
14.15
каб. 504
безробітні
26-58-36
Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів)
«Сучасні джерела пошуку роботи»
31.01
11.00
каб. 503
безробітні
26-58-36
Рівненська філія обласного центру зайнятості 
по Рівненському р-ну (вул. Яворницького, 53)
























Березнівське управління Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-253)



















Гощанське управління Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-250)

























Здолбунівське управління Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-252)





























































Корецький відділ Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-251)

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
31.01

11.00
каб. № 4
безробітні

2-10-51
Костопільське управління Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-257)

Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості
31.01
02.02

11.00
10.00


 каб. № 19

безробітні
2-32-66
Острозьке управління Рівненської філія обласного центру зайнятості (код 0-254)























































Сарненська філія обласного центру зайнятості (код 0-255)

Робоча зустріч в ОТГ 
30.01
9.00

Вирівська сільська рада
роботодавці громади
2-23-91
Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів)
«Підготовка до співбесіди з роботодавцем»
31.01
10.00

каб. № 4
безробітні
3-26-57
Тренінг з техніки пошуку роботи (цикл тренінгів)
«Підготовка резюме»
02.02                                                                      
10.00

каб. № 4
безробітні
3-26-57
Дубровицьке управління Сарненської філії обласного центру зайнятості (код 0-258)

Інформаційний семінар  із загальних питань зайнятості 
02.02

10.00
актова зала Дубровицького управління 
безробітні громадяни
2-02-70

Рокитнівське управління Сарненської філії обласного центру зайнятості (код 0-235)

 «Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості»

31.01

10-00
РФ ОЦЗ, зал групової роботи
безробітні
2-19-40
 Презентація послуг з професійного навчання,у т.ч. послуг ЦПТО

02.02

11-00
РФ ОЦЗ, зал групової роботи
безробітні
2-19-40




