
Osiągnij sukces zawodowy 
pracując w domu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Pomocy Matematykom i In-
formatykom Niesprawnym Ruchowo 
w Opolu od stycznia realizuje projekt  

„E-pracownik: specjalista ds. promocji 
i sprzedaży w Internecie. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, a dzięki różnorodności 
realizowanych działań uczestnicy mają 
możliwość nie tylko zdobyć nowe kom-
petencje zawodowe, ale także pokonać 
własne bariery psychiczne.  

Jak mówi koordynator projektu, Iza-
bela Terka: Zawód specjalisty ds. promo-
cji i sprzedaży w Internecie odpowiada 
rosnącemu obecnie zapotrzebowaniu na 
takich ekspertów na rynku pracy. Nasz 
projekt daje możliwość zdobycia niezbęd-
nych kwalifikacji zawodowych poświad-
czonych certyfikatem. Uczestnicy będą 
wykorzystywać i pogłębiać zdobytą wie-
dzę podczas trwającego ok. 5 miesięcy 
stażu. Dzięki takiemu kompleksowemu 
przygotowaniu będą mogli podjąć pra-
cę zdalną, wykonywaną z domu – nieza-
leżnie od tego, gdzie znajduje się firma, 
w której będą zatrudnieni. 

Szkolenia są prowadzone przez wyso-
ko wykwalifikowaną kadrę akademicką 
w siedzibie Fundacji. Na zajęciach realizo-
wane są tematy obejmujące m.in.: tworze-
nie stron internetowych, zarządzanie nimi 
i promowanie ich w sieci, techniki  i trendy 
w marketingu internetowym, a także zasa-
dy telepracy.. Prowadząca zajęcia z e-mail 
marketingu Ewa Rak wyjaśnia: Uczestnicy 
mają szansę zapoznać się z narzędziami 
wykorzystywanymi do pracy w różnego 
typu firmach i korporacjach. To umożliwi 
im znalezienie swojego miejsca w świecie 
najnowszych technologii. 

Aby zostać uczestnikiem projektu, na-
leży posiadać co najmniej wykształcenie 
średnie, aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, status osoby bezro-
botnej lub nieaktywnej zawodowo oraz 
być mieszkańcem województwa opol-
skiego. Projekt skierowany jest do osób 
w wieku od 15. do 64. roku życia. Jedną 
z takich osób jest Jolanta Duława, któ-
ra dowiedziała się o projekcie ze strony 
internetowej Fundacji. Jak stwierdziła, 
Udział w projekcie pozwolił mi zapoznać 
się ze specyfiką pracy na takim stanowi-

sku. Bogaty zasób wiedzy przekazywany 
jest w sposób przejrzysty i zrozumiały, 
a przebieg szkolenia dostosowany jest do 
możliwości i potrzeb uczestników. W razie 
konieczności w każdej chwili można po-
prosić o powtórzenie bądź wytłumaczenie 
konkretnego zagadnienia. Podobnego 
zdania jest również Brzeżanin, Mirosław 
Wantuch: Zdecydowałem się na udział 
w projekcie, ponieważ mam obecnie niską 
rentę, a tu zdobędę wiedzę, która pomo-
że mi pozyskać dobrze płatną pracę. Dziś 
wszystko kręci się wokół Internetu, więc 
po szkoleniu będę się czuł pewniej. Zachę-
cam wszystkich do korzystania z takich 
inicjatyw. Być może w przyszłości spełnię 
swoje marzenia i otworzę własną firmę.

Zgłoszenia do projektu przyjmowa-
ne są telefonicznie, mailowo, osobiście 

lub faksem w Biurze Projektu,  
w Opolu przy ul. Ozimskiej 25, 

e-mail:  daria.gontarek@idn.org.pl, 
tel. 77 542 19 01. 

Serdecznie zapraszamy  
do wzięcia udziału w projekcie


