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Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej

 realizuje usługi z zakresu 

całożyciowego poradnictwa kariery 

 powstało w 1999 roku

 na terenie województwa podlaskiego 
działają 3 Centra zlokalizowane w:

–Łomży

–Suwałkach 

–Białymstoku



Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej

– oferuje porady zawodowe i warsztaty

– oferuje możliwość przeprowadzenia testów 
psychologicznych

– gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku 
pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji 
zawodowych, projektach dot. rynku pracy

– pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych i podejmowaniu decyzji zawodowych na 
każdym etapie życia

– promuje przedsiębiorczość 

– realizuje projekty i inicjatywy związane z poradnictwem 
zawodowym 



Kadra Centrum

 Doradcy zawodowi 
– (w tym doradcy z wykształceniem 

psychologicznym)

 Doradcy EURES
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Doradcy zawodowi 
w Centrum pomagają :

 odkryć predyspozycje zawodowe (ustalić zasoby i 
zdolności) – KZZ, WKP, testy osobowości, testy 
przedsiębiorczości

 wzmocnić motywację do rozwoju osobistego -
podnieść poziom samooceny, wzbudzić postawę 
aktywności, samodzielności i poczucia wpływu na 
własne życie (wzmocnienie psychologiczne)

 przezwyciężyć stres związany z poszukiwaniem 
i zmianą pracy



Doradcy zawodowi 
w Centrum pomagają :

 dobrać zawód dostosowany do możliwości danej 
osoby (z uwzgl. ograniczeń i przeciwwskazań)

 wybrać kierunek dalszego kształcenia lub kursu, 
przekwalifikowania

 przygotować się do poruszania się po rynku pracy:

– przygotować CV, LM, nagrać Video CV

– przygotować się do rozmowy z pracodawcą

– przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą

 uzyskać informacje o  projektach i usługach 
z zakresu aktywizacji zawodowej różnych grup



Nasi klienci

– Osoby zarejestrowane i niezarejestrowane 
w urzędzie pracy, które ukończyły 18 r. ż.

 Osoby poszukujące pracy

 Osoby pracujące

 Osoby niepełnosprawne

 Osoby zainteresowane działalnością 
gospodarczą

 Absolwenci, młodzież 



Formy usług

 Porady zawodowe indywidualne

(również na odległość)

Zajęcia grupowe (zapisy):

–poradnictwo grupowe

–spotkania informacyjne

–zajęcia aktywizacyjne

Pomoc pracodawcom i ich pracownikom w 
indywidualny rozwoju zawodowym

Zagraniczne pośrednictwo pracy w ramach 
sieci EURES



Tematyka zajęć prowadzonych 
w Centrum

 Efektywna komunikacja i asertywność

 Moja firma

 Zredukuj stres  

 Odkryj swój potencjał zawodowy (warsztat 
samopoznania)

 Bądź skuteczny w poszukiwaniu pracy (dokumenty 
aplikacyjne i rozmowa z pracodawcą)

 Komputer i Internet w procesie poszukiwania 
pracy

 Chcesz zaskoczyć pracodawcę – nagraj Video CV



Zasoby centrum

Dostęp do komputera i Internetu 
 celem sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz 

poszukiwania ofert pracy, wysyłania aplikacji do 
pracodawcy

Inne zasoby w CIiPKZ 
 prasa codzienna, Perspektywy, Charaktery, Praca za 

Granicą itp.
 oferty pracy EURES
 przewodnik po zawodach, opisy zawodów
 ulotki, informatory, książki
 filmy szkoleniowe CD i DVD (np. kalejdoskop 

zawodów, mowa ciała, itp.) – dostępne na miejscu
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VIDEO CV



VIDEO CV

 nowoczesne urządzenie do przygotowania CV 
w formie filmu video

 wyposażone w ekran dotykowy i kamerę 
 Video CV może być nagrane na płycie CD, a 

także - za zgodą zainteresowanego - może być 
umieszczone na portalu 
http://videocv.up.podlasie.pl



istnieje możliwość wielokrotnego nagrywania 
i kasowania CV przed zapisaniem jego 
ostatecznej wersji

http://videocv.up.podlasie.pl/


VIDEO CV

 pozwala na nagranie krótkiej autoprezentacji 
kandydata do pracy w postaci filmu 

 umożliwia zamieszczenie nagranej 
autoprezentacji na stronie internetowej  
dostępnej dla pracodawców lub zapisanie 
jej na płycie CD

 umożliwia szybkie dotarcie do wielu 
pracodawców



Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej

Adres:

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Pok. 9, 10 oraz 4, 6

Telefon: +48 85 74 97 244, 241, 242, 243

E-mail: biciz@wup.wrotapodlasia.pl

Strona: www.up.podlasie.pl

http://www.up.podlasie.pl/

