Kiket fogad a FIT?

Hol található a FIT?

•F
 iatalokat és felnôtteket, akik tájékozódni
szeretnének szakmákról, foglalkozásokról, képzési lehetôségekrôl, iskolákról.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Telefon: 66/444-211

• I skolai osztályokat, tanulókat, szülôket,
pedagógusokat, akik számára tájékoztató
programokat, csoportos foglalkozásokat
szervezünk.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefon: 76/486-597

•T
 anácstalan pályakezdôket, megváltozott
munkaképességûeket, munkaviszonyban
állókat, akik pályamódosításukhoz kaphatnak segítséget.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ
6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 63. szoba
Telefon: 62/561-543

Foglalkozási
Információs
Tanácsadó

web: http://darmk.afsz.hu

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT
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