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 Validating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal tourism work 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają 
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną 

•Praca w zespole

•Zarządzanie czasem

•Podejmowanie decyzji

•Planowanie

Umiejętności 
organizacyjne

•Kontakt z klientem

•Zarządzanie

•Praca pod presją czasu

Umiejętności 
przekrojowe

•Oddanie i poświęcenie

•Umiejętności interpersonalne

•Chęć nauki

Umiejętności 
osobowe
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“SKILLS THAT PAY THE BILLS” – KOŃCOWA KONFERENCJA W PROJEKCIE VALITS 

Konferencja kończąca projekt VALITS odbędzie się 2 października 2018 w Palma de Mallorca 

(Hiszpania). Wydarzenie to będzie okazją do oficjalnej prezentacji narzędzia walidacji VALITS oraz 

aplikacji w zakresie doradztwa zawodowego. 

VALITS jest skrótem od VALidating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal 

tourism i ma na celu promowanie mobilności pomiędzy sektorami wśród pracowników 

sektora turystycznego. W tym celu partnerzy z pięciu krajów UE pracowali wspólnie przez 

2 lata i stworzyli Narzędzie Walidacji VALITS, które umożliwia obiektywna ocenę 

umiejętności i kompetencji przekrojowych. Aplikacja w zakresie doradztwa zawodowego 

łączy te umiejętności z innymi podobnymi sektorami i zawodami, w których istnieje 

zapotrzebowanie na tego typu kompetencje. 

Czym są nieformalne umiejętności przekrojowe? 

Umiejętności przekrojowe nie są bezpośrednio powiązane z konkretnym zawodem, 

zadaniem, dyscypliną akademicką czy obszarem wiedzy i można je w łatwy sposób przenosić 

pomiędzy różnymi sektorami. Obejmują one umiejętności interpersonalne i osobowe 

i nabywamy je zwykle drogą nieformalną “w praktyce” lub w inny samodzielny sposób.  

Kto skorzysta z projektu VALITS? 

VALITS celuje głównie w osoby młode, którym chce 

pomóc w znalezieniu długotrwałego zatrudnienia 

poprzez identyfikację ich nieformalnych umiejętności i 

kompetencji przekrojowych. Narzędzia projektu VALITS 

posłużą również doradcom zawodowym, konsultantom 

w dziedzinie edukacji, pośrednikom pracy czy biurom 

pracy. Specjaliści w zakresie zasobów ludzkich mogą 

pomóc młodym pracownikom w wykorzystaniu 

narzędzia VALITS do identyfikacji swoich nieformalnych 

umiejętności przekrojowych. 

Konferencja podsumowująca projekt, drugiego października 2018 

Konferencja podsumowująca projekt VALITS odbędzie się 2 października 2018 w Palma de 

Mallorca (Hiszpania), w siedzibie Izby Handlowej. Konferencja będzie równocześnie formalną 

prezentacją narzędzia walidacji i aplikacji 

VALITS.  

Więcej informacji, agenda i rejestracja na 

stronie projektu www.valits.eu 

Kontakt: 

Koordynator projektu -  Sea Teach S.L.  

Port Petit 208, 07660 Cala D’or, Majorka, Hiszpania  

Tel.: +34 971 648 429, Mail: email@sea-teach.com 

http://www.valits.eu/

