Szkolenia gwarancją sukcesu zawodowego
Czy można wspierać pracodawcę, a jednocześnie przyczyniać się do aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych? Na przykładzie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w
Rybniku z pracodawcą okazuje się, że TAK!
Z tej możliwości skorzystała firma, świadcząca usługi przewozowe, działająca na
lokalnym rynku, która nawiązała kontakt i zgłosiła zapotrzebowanie na kandydatki, które
miałyby wykonywać pracę kierowcy zawodowego, przewożącego rzeczy. Poszukując
odpowiednich pracowników, napotykała na barierę związaną z brakiem osób o odpowiednich
kompetencjach. Warunkiem przyjęcia do pracy było przeszkolenie Pań w celu uzyskania
kwalifikacji kierowcy.
Tu zaczyna się rola Urzędu, który
oferuje szkolenia zawodowe osobom
bezrobotnym i organizuje je tak, aby
spełniały one oczekiwania przyszłych
pracodawców.
Dzięki
ogłoszeniu
zamieszczonemu w tut. Urzędzie
kandydatki zgłosiły się same. Były to
osoby
lubiące
aktywną
jazdę,
zorientowane
w przepisach o
ruchu drogowym, doskonale orientujące się w terenie. Sama informacja o gwarancji pracy po
szkoleniu (w dodatku bezpłatnym) sprawiła, iż zgłosiły się kobiety zainteresowane
doskonaleniem zawodowym, chcące zaistnieć na rynku pracy.
Urząd w I edycji skierował kandydatki na cykl szkoleń w celu uzyskania przez nie
odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Panie do chwili obecnej pracują w firmie
przewozowej na stanowisku kierowcy. Pracodawca jest bardzo zadowolony z faktu, że
zatrudnia w swoim zakładzie kobiety, gdyż uważa, że swoimi kwalifikacjami,
umiejętnościami i zaangażowaniem w pracę przewyższają niejednego mężczyznę, który
wykonuje zawód kierowcy.
W związku z dużym zainteresowaniem pracodawcy zatrudnianiem kobiet na
stanowisku kierowcy, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w II edycji skierował również
Panie na kurs prawa jazdy kat. C.
Kandydatki na kursie zdobywają
informacje ze znajomości przepisów
drogowych, ale przede wszystkim
nabywają
umiejętności
praktyczne
poprzez jazdę samochodem ciężarowym
w warunkach miejskich, gdzie muszą
wykazać się umiejętnościami radzenia
sobie w różnych sytuacjach na drodze.

Panie są bardzo zdeterminowane, wspierają się nawzajem i motywują do nauki, nie poddają
się pomimo faktu, że o uprawnienia zawodowe kierowcy nie jest wcale łatwo.
Czy warto jest się szkolić? Oto wypowiedź jednej z kursantek:
Jeśli chodzi o moją osobę, to chciałam przede wszystkim podziękować PUP za daną mi
szansę zdobycia nowego doświadczenia oraz możliwość poszerzenia mojej wiedzy o zakres
nowych umiejętności oraz to, że po ukończeniu całego kursu mam szansę na stałą pracę.
Zgłosiłam się na ten kurs, ponieważ interesuje mnie od dawna motoryzacja i zawsze
chciałam jeździć jako kierowca, nie tylko osobówką. Postanowiłam spróbować swoich sił tak
już zawodowo, choć nie ukrywam, iż mam świadomość, że nie jest to łatwy zawód dla kobiety,
bo w tym zawodzie liczy się nie tylko duża motywacja, odwaga, wytrwałość, cierpliwość, ale
także opanowanie i dlatego myślę, że kobiety tak samo dają sobie radę jak mężczyźni, bo
przecież nikt tu nie powinien się czuć gorszy czy lepszy. Ja ten zawód mogę określić jako
pewnego rodzaju jedną z wielu moich pasji, choć wiem, że w życiu codziennym rzadko
kobiety interesuje taki zawód, choć są wyjątki, więc wszystkim odważnym kobietom polecam
taki kurs i pracę w tym właśnie zawodzie. Kurs był naprawdę ciekawy i wielu interesujących
rzeczy można się było dowiedzieć i na wszelkie pytania instruktor wyczerpująco odpowiadał,
a także jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, to z cierpliwością i zaangażowaniem uczono nas
wykonywania wszystkich manewrów, za co serdecznie dziękuję.
Kandydatki zgodnie twierdzą, że szkolenia dają im bardzo dużo i są potrzebne. Dzięki
nim pozyskały kolejne kompetencje zawodowe, wyszły bogatsze w wiedzę i nowe
umiejętności własne, umocniły wiarę we własne siły, poczuły się pewniej na rynku pracy.
Dlatego współpraca Urzędu z pracodawcami jest wskazana i potrzebna, ponieważ
wspiera lokalny rynek pracy i przynosi szereg korzyści dla pracodawcy, który zdobywa
pracownika z wymaganymi kwalifikacjami, jak i dla samej osoby bezrobotnej, która oprócz
wiedzy teoretycznej i praktycznej, potwierdzonej zaświadczeniami, certyfikatami czy
świadectwami, zdobywa to, na czym zależało jej od chwili rejestracji w Urzędzie – czyli
upragnioną pracę.
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