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WStęp
Oddajemy do Twoich rąk poradnik, który pomoże Ci w stawianiu pierwszych kroków 
na rynku pracy. Został on przygotowany przez Komendę Główną Ochotniczych Huf-
ców Pracy, przez zespół redaktorów ECAM w ramach utrzymania rezultatów projektu 
„OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miłej lektury! 
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część i
ELEKTrONiCZNE CENTrUM
AKTywiZACJi MłODZiEży 
co to jest elektroniczne centrum Aktywizacji 
Młodzieży (ecAM)?
ECAM jest narzędziem Ochotniczych Hufców Pracy utworzonym na potrzeby młodzie-
ży, jej rodziców i opiekunów, pracodawców i wszystkich innych instytucji wspólnie 
z OHP realizujących działania na rzecz młodzieży.

ECAM jest nowoczesną platformą kompleksowego wsparcia młodzieży w proce-
sie edukacji oraz wejścia na rynek pracy. Stanowi techniczne narzędzie wsparcia 
działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie udostępniania kompleksowej, 
wyspecjalizowanej informacji nt. aktywizacji edukacyjno-zawodowej i społecznej 
młodzieży, o usługach edukacyjnych oraz z obszaru rynku pracy, świadczonych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy. 

Klienci ECAM uzyskają informacje o konkretnych usługach oraz lokalizacjach jedno-
stek OHP (najbliższych miejsca pobytu młodego odbiorcy), gdzie można otrzymać 
pomoc i wsparcie.

Konsultanci ECAM informują o moż-
liwościach kształcenia, zdobywania 
kolejnych kwalifikacji i rozwijania po-
siadanych kompetencji zawodowych, 
a  także uzyskania pomocy w  postaci 
doradztwa, poradnictwa zawodowe-
go, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy dla młodzieży. informację tę można 
uzyskać w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 19524 oraz na stro-
nie serwisu www.ecam.ohp.pl. 

wszelkie informacje moża 
uzyskać pod numerem telefonu
19524 oraz na stronie serwisu

www.ecam.ohp.pl 
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Do kogo jest adresowany?
ECAM – przeznaczony jest właśnie dla Ciebie! Dla każdego, młodego człowieka po-
szukującego wsparcia w zakresie wejścia i funkcjonowania na rynku pracy, tj. chcą-
cego skorzystać z usług poradnictwa i informacji zawodowej, doradztwa zawodo-
wego, pośrednictwa pracy, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie 
uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego, zawodowego, przekwalifi-
kowania, zdobycia kwalifikacji w drugim, kolejnym zawodzie, poszukującego pracy 
długo- i krótkoterminowej. Nie masz pomysłu na siebie? 

Nie zwlekaj i zajrzyj do nas: www.ecam.ohp.pl

Z portalu mogą również skorzystać Twoi rodzice, opiekunowie, a także pracodawcy 
i instytucje, pragnące podjąć współpracę z OHP poprzez realizację wspólnych dzia-
łań właśnie dla Ciebie!

ecAM jest dla:
 młodzieży (szczególnie w wieku 15-25 lat)

 Na utworzonym portalu ECAM znajdziesz informacje o wszystkich jednostkach 
OHP (wraz z bazą teleadresową), oferujących młodzieży wchodzącej na rynek 

P! !
R A C A



5Poradnik dla Młodych

pracy pomoc z zakresu doradztwa, informacji zawodowej, poradnictwa, po-
średnictwa, metod poszukiwania pracy, itp. (Centra Edukacji Pracy Młodzieży 
– CEiPM, Młodzieżowe Centra informacji Zawodowej – MCiZ, Młodzieżowe 
Centrum Kariery – MCK, Młodzieżowe Biura Pracy – MBP, Punkty Pośrednictwa 
Pracy – PPP) ofercie kształceniowej i szkoleniowej realizowanej w różnych ty-
pach jednostek OHP tj. Ośrodkach Szkolenia Zawodowego – OSZ, regionalnych 
Ośrodkach Szkolenia Zawodowego Młodzieży – rOSZM), rekrutacji do konkret-
nych jednostek opiekuńczo-wychowawczych Hufców Pracy – HP, Środowisko-
wych Hufców Pracy – ŚHP, Ośrodków Szkolenia i wychowania – OSiw, Centrum 
Kształcenia i wychowania – CKiw w celu uzupełnienia wykształcenia ogólnego 
i  zawodowego w trakcie pracy. Znajdziesz tu również informację o możliwo-
ściach uczestniczenia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – o kryteriach naboru beneficjentów i udzielanym wsparciu.

 rodziców i opiekunów młodzieży, 
którzy uzyskają informacje o warunkach 
pobytu w jednostkach opiekuńczo-wy-
chowawczych (na terenie całego kraju) 
oraz ich ofercie edukacyjnej. Dowiedzą 
się też, jakie są warunki i procedury przy-
jęcia do OHP, jakie niezbędne dokumenty 
należy złożyć do danej jednostki i  w  ja-
kim terminie, jakiego rodzaju wsparcie 
uzyskają ich podopieczni w jednostce 
OHP, dlaczego warto się do nas zwrócić 
o pomoc... 

Jakie informacje można znaleźć na portalu ecAM?
Portal zawiera informacje na temat wsparcia młodych ludzi na rynku pracy i w za-
kresie edukacji, oferowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz linki do instytucji 
i organizacji działających na rzecz młodzieży w Polsce. 
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w zakresie wsparcia udzielanego przez OHP, każdy może znaleźć na portalu informa-
cje nt. możliwości uzupełnienia wykształcenia podstawowego, zawodowego, realiza-
cji praktycznej nauki zawodu w trakcie pracy, zasad korzystania z możliwości pobytu 
i całodobowej opieki w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych oferujących bez-
płatny nocleg i wyżywienie. w jednostkach tych, podobnie jak w jednostkach orga-
nizacyjnych OHP w systemie bez zakwaterowania (dochodzącym) możecie się uczyć, 

zdobywać nowe kompetencje, podnosić kwalifikacje 
poprzez udział w szkoleniach oraz uczestnicząc w innych, 
ciekawych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, 
sportowo-turystycznych. 

Odrębna część portalu jest poświęcona pośrednictwu 
pracy w całym kraju oraz międzynarodowemu pośred-
nictwu pracy realizowanemu w ramach usługi EUrES.

Pracodawcy uzyskają informacje o zawodach refundo-
wanych i zasadach refundacji, możliwościach przeszko-
lenia przyszłych pracowników pod warunkiem zagwa-
rantowania im zatrudnienia. Znajdą również informacje 
o realizacji targów i giełd pracy oraz o innych usługach 
świadczonych w jednostkach rynku pracy OHP.

Na portalu znajdują się również informacje o projektach 
dla młodzieży realizowanych w OHP, w tym również 
o projektach współfinansowanych ze środków unijnych. 

Jeśli szukasz ciekawych szkoleń, aktualnych ofert pracy, 
a także multimedialnych zasobów metodycznych z zakre-
su poradnictwa i informacji zawodowej oraz pośrednic-
twa pracy, to ten portal jest właśnie dla Ciebie!

wykaz jednostek, które są najbliżej twojego miejsca 
zamieszkania i do których zawsze możesz się zgłosić, 
znajdziesz na portalu www.ecam.ohp.pl w zakładce 
„Kontakt”.

chcesz 
dowiedzieć się 
więcej?
Wypełnij elektroniczny formularz 
kontaktowy na portalu ecAM, 
a nasz konsultant skontaktuje 
się bezpośrednio z tobą!
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część ii
JAK UZUPEłNić wyKSZTAłCENiE OGóLNE
i ZAwODOwE w OHP
Jak zapisać się do OHp?
Ochotnicze Hufce Pracy przyjmują do jednostek opiekuńczo-wychowawczych mło-
dzież w wieku 15-18 lat, (tj. osoby, które ukończyły 15 rok życia, ale nie przekroczyły 
18 lat). Udaj się do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP, a dowiesz 
się, na jakich zasadach można uzupełnić wykształcenie ogólne i zawodowe, pracując 
jako młodociany pracownik. wykaz jednostek OHP, które zlokalizowane są najbliżej 
twojego miejsca zamieszkania, znajdziesz na portalu www.ecam.ohp.pl w zakładce 
„Kontakt”.

Jeśli jesteś pełnoletni, ale nie ukończyłeś 25 roku życia – również możesz skorzystać 
ze wsparcia OHP, będąc klientem jednostek oferujących usługi rynku pracy – po-
radnictwo i doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy oraz pośrednictwo pracy. w tym 
celu wejdź na stronę www.ecam.ohp.pl 

w zakładce „Kontakt” znajdziesz dane teleadresowe wszystkich jednostek OHP.

Jakie dokumenty należy złożyć po dokonaniu wyboru 
jednostki opiekuńczo-wychowawczej, by zostać 
uczestnikiem OHp?
Przy ubieganiu się o przyjęcie do jednostki OHP należy koniecznie złożyć:

 podanie – zgłoszenie do OHP, 
 kwestionariusz osobowy,
 ostatnie świadectwo szkolne,
 3-5 zdjęć legitymacyjnych,



   8 Wsparcie na start!

 kopię aktu urodzenia, dokument stwierdzający tożsamość,
 NiP, PESEL,
 orzeczenie lekarza medycyny pracy wymagane w zależności od specjalizacji za-

wodowej (miejsce uzyskania takiego orzeczenia znajduje się na stronie interne-
towej właściwej wojewódzkiej Komendy OHP lub konkretnej placówki OHP),

 pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu 
przygotowania zawodowego,

 opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadkach kandydata mło-
docianego nieposiadającego ukończonego gimnazjum, podejmującego kształ-
cenie w formach dla dorosłych,

 opinię i charakterystykę kandydata wydaną przez pedagoga szkolnego, w przy-
padku kandydata młodocianego, nieposiadającego ukończonego gimnazjum.

pAMiętAJ!
Formularze dokumentów 

rejestracyjnych możesz 
w każdej chwili pobrać 

ze strony www.ecam.ohp.pl
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chcesz zdobyć kwalifikacje w konkretnym zawodzie, 
chcesz podjąć pracę w trakcie nauki? 
Zgłoś się do Nas! Osobom w wieku 15-18 lat oferujemy możliwość uzupełnienia wy-
kształcenia ogólnego i zdobycia zawodu. wypełniasz w ten sposób obowiązek szkol-
ny, obowiązek nauki, a jednocześnie zdobywasz kwalifikacje zawodowe. Stwarzamy 
Ci możliwości zatrudnienia u pracodawcy, uzyskania wynagrodzenia oraz świadczeń 
pracowniczych.

w celu dopełnienia formalności zgłoś się do jednej z poniższych jednostek:

 CKiw – Centra Kształcenia i wychowania
 OSiw – Ośrodki Szkolenia i wychowania
 ŚHP – Środowiskowe Hufce Pracy
 HP – Hufce Pracy

Jednostki te posiadają informacje o zawodach, w których możesz się kształcić jak 
również adres i telefony placówek, gdzie będziesz mógł złożyć wymagane dokumen-
ty rekrutacyjne.

chcesz zagospodarować swój wolny czas 
lub rozwijać swoje zainteresowania?

 Nie wiesz co robić popołudniami lub w weekendy?
 Nie masz planów na wakacje lub ferie?
 Chciał(a)byś rozwijać zainteresowania, ale nie wiesz gdzie?
 Chciał(a)byś od czasu do czasu wziąć udział w ciekawym wydarzeniu?
 Chcesz sprawdzić czy OHP jest dla Ciebie?

Nie musisz być uczestnikiem OHP, aby wziąć udział 
w zajęciach. w ramach świetlicy funkcjonują różne koła 
zainteresowań, wśród których znajdziesz ofertę warsztatów 
plastycznych, muzycznych, tanecznych czy komputerowych. 
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Zajrzyj do zakładki „Aktualności”, bądź na stronę wojewódzkiej Komendy OHP! 
Zapoznaj się z ofertą najbliższej świetlicy środowiskowej dla młodzieży. Nie musisz 
być uczestnikiem OHP, aby wziąć udział w zajęciach i spędzać wolny czas z nami. 
w ramach świetlicy funkcjonują różne koła zainteresowań, wśród których znajdziesz 
ofertę warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych czy komputerowych. Pomo-
żemy Ci rozwiązać problemy z nauką i wspólnie popracujemy nad podwyższeniem 
średniej ocen.

większość jednostek edukacyjnych organizuje konkursy, wydarzenia kultural-
ne i sportowe. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą zajęć na okres ferii 
i wakacji.

Pomożemy Ci również w rozwiązaniu Twoich problemów rodzinnych, bytowych 
i innych.



11Poradnik dla Młodych

część iii
APLiKOwANiE O PrACę
JAK NAPiSAć PrZEKONUJąCE CV i LiST
MOTywACyJNy OrAZ JAK PrZyGOTOwAć
Się DO rOZMOwy KwALiFiKACyJNEJ?

CV i list motywacyjny – to podsta-
wowe dokumenty, które musisz 
przygotować, gdy zdecydujesz się na 
poszukiwanie pracy. 

Są one Twoją wizytówką, pierwszy-
mi informacjami, jakie przekażesz 
o sobie potencjalnemu pracodawcy. 
Od tego jak przygotujesz CV oraz list 
motywacyjny zależy, czy zostaniesz 
zaproszony na rozmowę kwalifika-
cyjną i weźmiesz udział w procesie 
rekrutacji. 

co to jest cV?
CV, to skrót od Curriculum Vitae (z języka łacińskiego: przebieg życia), to po prostu 
życiorys zawodowy, czyli opis przebytej edukacji, doświadczeń zawodowych, posia-
danych umiejętności oraz zainteresowań. Jest to dokument formalny, którego przy-
gotowanie wymaga uwzględnienia kliku zasad.
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Pamiętaj, by pisząc CV zwrócić uwagę na:

 zawartość, czyli zakres informacji, które zamieścisz w CV,
 formę, czyli sposób, w jaki je zaprezentujesz.

Czy wiesz, że osoby prowadzące rekrutację czytają dziennie 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset CV?
im lepiej przedstawisz im niezbędne informacje, tym łatwiej przekonasz je do siebie 
na etapie weryfikacji dokumentów. Opracowując CV, musisz je tak skonstruować, by 
istotne informacje przedstawić w poszczególnych sekcjach. Jest to ważne, ponieważ 
dzięki temu CV staje się bardziej czytelne, a osobie prowadzącej rekrutację ułatwi 
szybkie sprawdzenie najważniejszych kryteriów.

Przykładowe wzory CV znajdziesz na stronie www.ecam.ohp.pl 

Co zrobić, jeśli starasz się o pierwszą pracę i nie masz jeszcze 
żadnego doświadczenia?
w takiej sytuacji pomiń punkt „Doświadczenie zawodowe”, a wyeksponuj inne, 
typu: „Osiągnięcia”, „Umiejętności”, „Dodatkowe informacje”. Zastanów się, co ro-
biłeś podczas nauki. 

Może podejmowałeś inne działania, które mogą być przydatne na stanowisku, 
o które się ubiegasz. 

To powinno przekonać pracodawcę, że pomimo braku doświadczenia jesteś w sta-
nie szybko wdrożyć się w obowiązki. Możesz opisać kursy zbieżne z poszukiwaną 
pracą, udział w dodatkowych zajęciach w czasie nauki. warto także powołać się na 
wolontariat, działalność związaną z organizowaniem różnych przedsięwzięć (np. 
zbiórki funduszy, wyjazdu grupowego, imprez okolicznościowych). Znaczenie mogą 
mieć wszelkie działania, które podejmowałeś podczas nauki w szkole. 

Każde doświadczenie jest cenne, nawet, jeżeli pozornie wydaje Ci się bardzo odległe 
od charakteru pracy, którą chcesz podjąć. 
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w sekcji umiejętności najczęściej pojawia się opis związany z:

 obsługą komputera,
 znajomością języków obcych,
 posiadaniem prawa jazdy.

ważne jest aby w każdym punkcie było 
rozwinięcie, napisz więc:

 jakie programy obsługujesz,
 na jakim poziomie znasz język,
 jakiej kategorii prawo jazdy posiadasz.

Pamiętaj, aby znajomość języka opisywać powszechnie stosowanymi określeniami, 
np.: średniozaawansowana, dobra lub bardzo dobra znajomość. Unikaj opisów 
typu: „znajomość bierna” albo „znajomość na poziomie słabym”, bo oznacza to, że 
praktycznie języka nie znasz.

Pamiętaj także, aby zamieścić na dole dokumentu klauzulę ze zgodą na przetwarza-
nie danych osobowych.

List motywacyjny – zasady pisania
List motywacyjny jest drugim najczęściej wymaganym dokumentem przy poszukiwa-
niu pracy. Przygotuj go tak, aby był uzupełnieniem informacji zawartych w CV, a nie 
ich powtórzeniem. 

To właśnie w liście jest miejsce na dokładniejsze opisanie swoich osiągnięć, uzasad-
nienie posiadanych kompetencji, ale też pokazanie pracodawcy Twojej motywacji 
do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

List motywacyjny powinien być krótki i konkretny. Jedna strona formatu A4 w zupeł-
ności wystarczy. Pracodawca powinien w nim znaleźć informacje, które są odpowie-
dzią na przedstawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym wymagania. 

Zawsze pisz w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. „Posiadam…, jestem zainte-
resowany…, zdobyłem doświadczenie… itp.” 

Każde doświadczenie 
jest cenne, nawet, 

jeżeli pozornie wydaje 
Ci się bardzo odległe od 
charakteru pracy, którą 

chcesz podjąć. 
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Unikaj trybu przypuszczającego, czyli sformułowań typu „byłbym, chciałbym, miał-
bym” – wywołują wrażenie braku zdecydowania. 

Przygotuj list na komputerze chyba, że pracodawca zaznaczy w ogłoszeniu, że ma 
być napisany odręcznie. Używaj białego tła, jeżeli wysyłasz wersję elektroniczną lub 
wydrukuj list na białym papierze.

Nie stosuj żadnych graficznych ozdobników chyba, że ubiegasz się o stanowisko gra-
fika lub inne związane z projektowaniem artystycznym.

Sprawdź dokładnie treść pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, inter-
punkcyjnych i gramatycznych.

Pamiętaj, że osoby prowadzące rekrutację, czytając bardzo dużo dokumentów każ-
dego dnia, szukają w nich przede wszystkim:

 informacji na temat Twojej edukacji, doświadczeń i umiejętności,
 informacji odnoszących się do zamieszczonych w ofercie wymagań,
 potwierdzenia Twojej motywacji i gotowości do podjęcia pracy,
 informacji o Twoich planach zawodowych i zainteresowaniach.

Podczas analizy dokumentów zwracaj uwagę na:

 krótką i zwięzłą treść,
 poprawny i staranny sposób przekazywania informacji,
 sposób budowania zdań, argumentowania oraz zakres słownictwa.

Przykłady listów motywacyjnych możesz znaleźć na naszej stronie! Nie zwlekaj, zajrzyj 
do nas już dziś www.ecam.ohp.pl

Życzymy Ci powodzenia!

Pisz, próbuj, poprawiaj, testuj różne rozwiązania 
i wysyłaj dokumenty aplikacyjne do pracodawców.
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Jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Fakt zaproszenia Cię na spotkanie oznacza, że w dużym stopniu spełniasz oczekiwa-
nia firmy. Bądź dobrej myśli i pamiętaj, że celem osoby prowadzącej rozmowę jest 
zatrudnienie pracownika. Podczas spotkania będzie więc poszukiwała informacji 
potwierdzających Twoje przygotowanie do zajęcia określonego stanowiska. Praco-
dawca zada Ci wiele pytań. Pozwolą mu one sprawdzić Twoje doświadczenie zawo-
dowe, przygotowanie do wykonywania obowiązków, cechy osobowości i motywację 
do podjęcia pracy. rozmowa z nim to także szansa dla Ciebie, by dowiedzieć się 
czegoś o firmie i stanowisku, o które się ubiegasz. 

Przed rozmową musisz koniecznie uporządkować wiedzę o sobie: przede wszyst-
kim o swoich kwalifikacjach, które mogą być przydatne na oferowanym stanowisku, 
a  jeżeli już pracowałeś – o wcześniejszych obowiązkach. Przypomnij sobie, jakie 
doświadczenia zdobyłeś podczas praktyk lub staży zawodowych, jakie zadania Ci po-
wierzano, czego się nauczyłeś, a jakie umiejętności rozwinąłeś. ważne są wszystkie 
Twoje zainteresowania, udział w dodatkowych zajęciach, osiągnięcia w konkursach, 
udzielanie się jako wolontariusz.

Przed rozmową 
musisz koniecznie 
uporządkować 
wiedzę o sobie: 
przede wszystkim 
o swoich kwalifika-
cjach, które mogą 
być przydatne 
na oferowanym 
stanowisku...
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Praktyczne rady:
zadbaj o odpowiedni wygląd – na spotkanie najlepiej wy-
brać strój biznesowy. Nie jest wskazana zbyt krótka spódnica, za 
duży dekolt, odkryte ramiona, czy porozpinana koszula.

Bądź punktualny – jeżeli wydarzyło się coś niespodziewanego, 
co uniemożliwia Ci przybycie na spotkanie w umówionym termi-
nie, koniecznie poinformuj o tym telefonicznie osobę, z którą masz 
się spotkać.

przywitaj się w sposób swobodny, ale zdecydowany 
– uścisk ręki, uśmiech i kontakt wzrokowy są bardzo ważne.

Koniecznie wyłącz telefon komórkowy! Odbieranie telefonu w trakcie rozmowy lub 
dźwięki dzwonka wydobywające się z torebki, zrobią na rozmówcy bardzo nieko-
rzystne wrażenie. 

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmów 
kwalifikacyjnych

 Niepunktualność – zarówno spóźnienia, jak i zbyt wczesne przychodzenie 
na rozmowę.
 Dzwoniący w trakcie spotkania telefon – pamiętaj o wyciszeniu dzwonka. 
 Brak przygotowania i brak entuzjazmu – demonstrowanie braku motywacji 
do podjęcia pracy.
 Nieodpowiedni ubiór – zbyt swobodny lub zbyt elegancki, brak schludności.
 Odpowiedzi na pytania: „tak” lub „nie” – zawsze staraj się uzasadnić swoją 
odpowiedź argumentami lub przykładami.
 Brak pytań ze strony kandydata – bądź aktywnym rozmówcą, zadawaj pytania 
w czasie na nie przeznaczonym.
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część iV
JAK ZNALEźć KUrS, SZKOLENiE, ZAwóD,
PrACę. PODPOwiADAMy, JAK SKOrZySTAć
Z wySZUKiwArEK iNTErNETOwyCH
Strona www.ecam.ohp.pl jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz na niej cztery różne 
moduły wyszukiwarek, począwszy od kursów i szkoleń, skończywszy na znalezieniu 
pracy!

wyszukiwanie informacji za pomocą naszych wyszukiwarek jest łatwe i przyjemne. 

w naszej ofercie znajdziesz wyszukiwarkę:

 kursów i szkoleń,
 ofert pracy,
 możliwości przyuczenie do zawodu,
 różnorodnych form wsparcia na rynku pracy.
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tak wygląda nasza wyszukiwarka:

wybierając województwo z rozwijanej listy, automatycznie w polu miejscowość bę-
dziesz miał wgląd na dostępne kursy i szkolenia odbywające się w danej miejsco-
wości.

Nawet nie wiesz, ile ciekawych kursów i szkoleń może zaoferować Ci OHP. Nasza 
oferta posiada szeroki wachlarz zawodów, do których możesz się przyuczyć. Nie zwle-
kaj, skorzystaj już dziś! 

przykład:
1. Po ukończonym kursie obsługi kas fiskalnych możesz starać się o pracę na stano-

wisku sprzedawcy.
2. Po ukończonym kursie operatora wózka widłowego możesz starać się o pracę na 

stanowisku magazyniera.
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Wyszukiwarka ofert pracy:

w OHP możesz kształcić się w blisko 80 zawodach poszuki-
wanych ma rynku pracy – zdobywać kwalifikacje i praktyczne 
umiejętności w zawodach, m. in.:

kucharz, piekarz, cukiernik, kelner, fryzjer, ogrodnik, lakiernik, 
ślusarz, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodo-
wych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, fotograf, i w wielu innych.

Od Ciebie zależy, jak pokierujesz swoją ścieżką kariery. Kon-
sultanci ECAM, obsługujący infolinię pod numerem 19524 
czekają na Twój telefon. 

 

pAMiętAJ!
Nie musisz 
posiadać wyższego 
wykształcenia, 
aby zaistnieć 
na rynku pracy!

Zadzwoń i sprawdź,
   co mamy do zaoferowania!

Wpisz stanowisko,
które cię interesuje

Wybierz z listy 
województwo w którym 

obecnie mieszkasz

Wpisz miasto w którym mieszkasz, 
w przypadku jego braku w wynikach 

wyszukiwania wpisz to, które znajduje się najbliżej



DOwiEDZ Się więCEJ!

Poradnik
dla młodych

KOMENDA GłówNA OHP
00–349 warszawa, ul. Tamka 1
tel. 22 578 47 00; fax 22 578 47 77
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl
www.ohp.pl

www.ecam.ohp.pl
kontakt@ecam.ohp.pl

Opłata jak za połączenie
lokalne wg taryfy operatora

Znajdziesz nas na:

Ochotnicze Hufce pracy to instytucja wykonująca zadania państwa 
z zakresu polityki społecznej, w obszarze zatrudnienia oraz przeciwdziałania zjawi-
skom wykluczenia młodzieży z życia społecznego w środowisku, w którym funkcjonu-
je, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. 

Pomożemy każdemu, kto do nas się zwróci!

Nie ukończyłeś żadnej szkoły, nie masz zawodu, martwisz się o swoją przyszłość na 
rynku pracy – wejdź na jedną z naszych stron: www.ohp.pl lub www.ecam.ohp.pl, 
albo po prostu zadzwoń pod numer 19524! 


