
Warsztaty telepracy
przewodnik dla uczestniczek



Warsztaty telepracy euroKobieta to idealny sposób 
na zyskanie doświadczenia zawodowego 
bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak to możliwe?
Uczestniczki współpracują z firmami w środowisku Google Apps w chmurze obliczeniowej - dzięki temu mają pełen dostęp 
do przydatnych aplikacji bez potrzeby ich instalacji i mogą na bieżąco zdawać raporty ze swojej pracy korzystając z takich 
funkcjonalności jak czat, edycja dokumentów w czasie rzeczywistym, kalendarz, komentarze itp.funkcjonalności jak czat, edycja dokumentów w czasie rzeczywistym, kalendarz, komentarze itp.

Czy do warsztatów może przystąpić każda uczestniczka projektu?
Warsztaty są otwarte dla wszystkich uczestniczek. Dla ich zrealizowania wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy 
na temat działania środowiska Google Apps - można ją zdobyć zapoznając się z 6. przedmiotem szkolenia 
“Informatyczne Kompetencje Telepracy EITCA Telework Competencies”, dostępnym na plaormie szkoleniowej
euroKobieta.

Ile czasu trwają warsztaty i jakie kompetencje rozwijają?
Warsztaty nie są ograniczone czasowo; długość ich trwania zależy od wspólnych uzgodnień pracodawcy Warsztaty nie są ograniczone czasowo; długość ich trwania zależy od wspólnych uzgodnień pracodawcy 
i uczestniczki. Zadania wykonywane w ramach warsztatów są również ustalane indywidualnie 
między pracodawcą a uczestniczką, muszą jednak leżeć w zakresie kompetencji uczestniczki 
i oczywiście być możliwe do wykonania w trybie zdalnym ( np. obróbka graficzna. 
praca z bazą danych, wykorzystywanie pakietów biurowych, etc.).

Jak rozpocząć korzystanie z warsztatów?
Zapraszamy na kolejną stronę...



Warsztaty krok po kroku: 1

Aby rozpocząć warsztaty, dodaj swoje CV: to uczyni Cię widoczną 
dla pracodawców szukających osób do współpracy.

Po zalogowaniu w serwisie www.euroKobieta.pl
 przejdź w menu użytkownika do sekcji

edycji życiorysu.

Uzupełnij swoje dane,
 a następnie zatwierdź je  klikając  przycisk “Zachowaj”.

Od tej pory jesteś widoczna dla
pracodawców zarejestrowanych w projekcie.



Teraz możesz już korzystać 
z funkcjonalności Google Apps w swoim koncie!

Warsztaty krok po kroku: 2

W ciągu kliku dni na Twój adres e-mail zostanie przesłana wiadomość
informująca o stworzeniu Twojego osobistego konta Google Apps
w domenie euroKobieta. 

Sprawdź skrzynkę odbiorczą, przenieś się 
do domeny euroKobieta według 
instrukcji podanej w wiadomości od nas, 
a następnie zaloguj się podając 
wygenerowane w e-mailu dane. 



Warsztaty krok po kroku: 3

Teraz wystarczy poczekać, aż skontaktuje się z Tobą 
pracodawca zainteresowany współpracą.

W menu użytkownika serwisu euroKobieta sprawdzaj 
wiadomości prywatne, jakie mogą przesyłać między sobą 
uczestnicy projektu. Powiadomienie o nowej wiadomości prywatnej
otrzymasz także każdorazowo na swój adres e-mail.

Jeśli pracodawca napisze do Ciebie, nawiąż z nim kontakt 
uzgadniając zakres obowiązków i sposób raportowania działań.
Następnie przenieś się w środowisko Google Apps logując się do
swojego indywidualnego, wygenerowanego konta w tym środowisku
i poczekaj na zaproszenie, które wyśle Ci pracodawca. 
Aby rozpocząć współpracę zaakceptuj je.

Możesz już realizować warsztaty!Możesz już realizować warsztaty!
 



Masz pytania dotyczące
warsztatów?

Napisz do konsultantek dostępnych
na czacie, zadzwoń lub wyślij e-mail.

Infolinia projektu euroKobieta: 801 011 647

Sekretariat projektu euroKobieta
ul. Piłsudskiego 74, lok. 309b
50-020 Wrocław
Tel: 71 750 3413
Fax: 71 722 8039
e-mail: info@eurokobieta.ple-mail: info@eurokobieta.pl
(pn-pt, 13:00-17:00)
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