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TWOJA KARIERA

                  Wybierz typ użytkownika: Uczeń, Rodzic, Pracodawca, Nauczyciel,
                   Kierownik praktyk, Doradca Zawodowy.

                     Dla typu Uczeń z kroku 1 - wybierz płeć, swój przedział wiekowy, powiat i 
                     swoje miasto zamieszkania.
  
                     

Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  

                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych
                       zawodów jest ułożona alfabetycznie i podzielona na części po 20
                        zawodów. Kolejne strony z zawodami wyświetlane są po naciśnięciu
                         przycisku 

Zawody (max. 5) wybrane przez Użytkownika wyświetlają się w polu
vhghvhWybrano zawody, na dole listy. Informacje o nich dostępne są po
 naciśnięciu przycisku 

otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.

Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku  

                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych                       Wybór do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych

otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.otrzymasz  listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.

WYSZUKAJ ZAWODY
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WYSZUKAJ SZKOŁY I FIRMY

Wybranie zawodu polega na odznaczeniu             pola  przy jego nazwie.

3 KROK

2 KROK

1 KROK

Dla pozostałych typów z kroku 1 - wybierz powiat
 i wpisz miasto swojego zamieszkania.
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Jak ztć z Celwzay.p SIZ

system informacji zawodowej

?

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami:

Sprawdź ile możliwości
czeka na Ciebie!

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Pile

ul. Bydgoska 21, II piętro, pok. 223
64-920 Piła

tel. 67 307 00 05
67 307 0004

e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl


