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Zatrudnienie
Szukasz pracy lub jesteś pracodawcą zajrzyj na portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami "WERBEO"
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Drodzy Państwo,
bardzo dziękujemy za rozpropagowanie informacji na temat naszej działalności w środowisku związanym z Polskim Związkiem Niewidomych.
Od ponad 20 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich pracodawców, promując ideę aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, edukując oraz prowadząc kampanie społeczne mówiące o zaletach, korzyściach i potrzebie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Jesteśmy przekonani, że Państwa codzienny kontakt i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, daje nieprzecenione możliwości w zwiększeniu Ich świadomości o możliwościach aktywnego poszukiwania pracy.

Ruszamy
z kolejnym projektem
Właśnie ruszamy z kolejnym dużym projektem związanym z pracą zdalną, skierowanym przede wszystkim do osób najbardziej wykluczonych na rynku pracy.
Stawiamy na różnorodność w zatrudnieniu, łamiemy stereotypy i zachęcamy do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych kandydatów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy zazwyczaj mają największe trudności w znalezieniu pracy w swoim miejscu zamieszkania.

Dajemy szansę
Statystyki wskazują, że pośród osób np z nabytą niepełnosprawnością, znajdują się świetni, często wykształceni pracownicy,
których koleje losu zablokowały dostęp do miejsc pracy stacjonarnej. To samo dotyczy grupy osób posiadających schorzenia przewlekłe, w tym schorzenia narządu wzroku, które nie mają większych szans na aktywne życie zawodowe.

Dlatego też, prosimy o wsparcie naszych działań, poprzez pomoc w dotarciu do potencjalnych odbiorców naszego projektu.
Zapraszamy do współpracy osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnym poziomem wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Wierzymy, że połączenie naszych sił pomoże wielu osobom z niepełnosprawnością wejść na rynek pracy i cieszyć się aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym.

Jak zatem pomóc osobie chcącej wziąć udział w projekcie?
Prosimy zgłaszać się bezpośrednio do nas, mailowo na adres:
praca@obpon.pl
telefonicznie:
883100003
W każdej chwili jesteśmy otwarci na rozmowę i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się z nami
801 00 72 72

kontakt@werbeo.pl

www.werbeo.pl

Facebook Werbeo
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