
JobClub

În luna iunie 2015 activitatea în cadrul JobClub-

ului situat în Craiova, str. Bucovăț nr. 3 a vizat

printre altele organizarea a trei ateliere de lucru

destinate grupului țintă. Prin organizarea de

evenimente sub forma atelierelor de lucru

dedicate dezvoltării personale și deprinderii de

tehnici și abilități specifice de ocupare, ne dorim

să facilităm incluziunea persoanelor din grupul

țintă format din persoane în căutarea unui loc de

muncă, șomeri, șomeri de lungă durată și să

contribuim la creșterea gradului de ocupare în

regiunea Sud-Vest Oltenia.

Temele abordate în cadru atelierelor au fost:

”Construirea echipei. Cum să lucrăm noi eficient

în echipă” – 1 eveniment și respectiv

”Managementul timpului” – 2 evenimente.

Participanții au fost încântați de evenimentele

organizate și au participat pro-activ la atelier.

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” -

„Investeşte în oameni!”

Atelierele au fost susținute cu prezentări power-

point și dialog interactiv de Radu Zdrancotă și

Ileana Gîrleșteanu – administratori JobClub.

Expertul comunicare Ersilia Oprescu și

responsabilul de curs Raluca Gavrilă au asigurat

suportul tehnic iar asistentul manager Ionuț

Pîrvulescu, vizibilitatea și mentenanța site-ului

www.alcomtur.ro.

http://www.alcomtur.ro/


Imagini din cadrul atelierelor ProJobs



Imagini din cadrul sesiunilor de dezvoltare     

asistată



Activitatea A5.5 - derularea activității

personalizate pentru grupul țintă, are ca obiectiv

creșterea gradului de ocupare în regiunea Sud-

Vest Oltenia prin furnizarea unor servicii de tip

consultanță personalizată și sesiuni de

dezvoltare asistată dedicate dezvoltării

personale și deprinderii de tehnici și abilități

specifice de ocupare pentru un numar de 120

persoane șomere, inclusiv șomeri de lungă

durată.

În cadrul activităților personalizate pentru

grupul țintă, de o mare popularitate se bucură

sesiunile de dezvoltare asistată susținute de Dl.

Adrian Dragotoiu. Aceste evenimente,

organizate în spațiul JobClub, au urmărit

dezvoltarea unor competențe diverse necesare în

procesul de incluziune pe piața muncii, folosind

ca tehnică și metodă de lucru Jocul de rol.

Imagini din cadrul sesiunilor de 

dezvoltare asistată
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