Transkrypcja filmu „Jesteś Powerful – wykorzystaj swoje moce”
z udziałem ambasadorów kampanii promującej Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Ambasadorowie, którzy występują w filmie są youtuberami: Majucha, Admiros,
Kameralnie oraz Gilathiss.
[Film]
W tle filmu słychać energetyczną muzykę.
[Wypowiedzi bohaterów według kolejności]
Majucha Sądzę, że moja supermoc ujawniła się już w dzieciństwie. Bo każde
dziecko, a przynajmniej większość, jest barwna, kreatywna. Ja taka też byłam.
Admiros: Moją supermocą jest to, że tak naprawdę nie miałem żadnej supermocy.
Nie byłem uzdolniony ani plastycznie, ani muzycznie. Ale za to miałem coś, co ma
każdy – możliwość podjęcia wysiłku.
Kameralnie: Moją supermocą tak naprawdę zawsze było tylko prawo jazdy. Pasja
do motoryzacji była tą dominującą. I rzeczywiście to połączyłem.
Gilathiss: Moją mocą jest wytrwałość. Kiedy już coś robicie, to róbcie to i nie
starajcie się zatrzymywać na poziomie, na którym jesteście.
Kameralnie: Studia to dopiero początek wyścigu, w którym stawką jest
zdecydowanie Twoja przyszłość. No i z wyborem studiów jest trochę jak z kupnem
samochodu. Podobać może Ci się wiele, ale ciężko jest wybrać ten jeden.
Majucha: Studia dają prawdziwego POWERA. Ważne jest jednak, aby go nie stracić
po ich skończeniu.
Gilathiss: Życie to niezła rozgrywka. Każdy ruch ma znaczenie. Polepszaj swojego
bohatera, dodając do niego nowe umiejętności i ucząc się nowych rzeczy.
Majucha: Nie wszystko w życiu możesz zmienić i nie na wszystko masz wpływ.
Ale Twój rozwój zawodowy to twoje wybory.
Admiros: Kto powiedział, że do sukcesu jest jedna droga, że trzeba mieć papier,
żeby coś znaczyć? Musisz wykorzystać swoje moce.
Kameralnie: Szybko rozwiązujesz problemy, często to Ty wychodzisz z inicjatywą?
Nie jestem jasnowidzem, ale znam się na mocach. Nie tylko tych w samochodach.
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Admiros: Jesteś złotą rączką? To pomyśl, jak to wykorzystać. Może renowacja
mebli? A może szybka pomoc weekendowa przy nagłych usterkach?
Gilathiss: Czy jeszcze kilka, kilkanaście lat temu pomyślelibyście, że będzie taki
zawód jak gamer? Ja – nie. Dlatego nie patrzcie na to, co tu i teraz, ponieważ
nieznane są zawody, w których pracować będą nasze wnuki.
Kameralnie: Praca i dom? Ty to ogarniesz. Boisz się na przykład, że nie wiesz,
jak to będzie, kiedy po przerwie wrócisz do pracy? Moim zdaniem to jest jak z jazdą
samochodem – tego się po prostu nie zapomina.
Admiros: A może właśnie wróciłeś z Wysp, gdzie próbowałeś uzbierać na dom?
Trochę kasy odłożyłeś, a to dobry kapitał na start. A może nawet na założenie firmy.
Admiros: Krok 1 – udaj się we właściwe miejsce. Rozejrzyj się nawet tam, gdzie nie
spodziewasz się znaleźć odpowiedzi. Sprawdź Program POWER. Ty jesteś ful mocy,
oni dadzą ci ful możliwości.
Kameralnie: Krok 2 – poradź się kogoś. Doradcy w Programie POWER są po to,
żeby wspierać Cię w rozwoju i pomóc w realizacji marzeń.
Majucha: Krok 3 – wybierz dalszą drogę zawodową. Może warto zmienić miejsce
zamieszkania albo znaleźć jakieś ciekawe szkolenie? Na pewno w programie
POWER znajdziesz rozwiązanie dopasowane właśnie do Ciebie.
Gilathiss: Krok 4 – wchodzisz na wyższy level. Jesteś POWERFUL.
Admiros: Szukasz pracy? Myślisz o założeniu firmy?
Kameralnie: Chcesz się doszkolić, masz mniej niż 30 lat i jesteś z Małopolski?
Majucha: Jeśli aktualnie nie uczysz się, nie szkolisz, nie pracujesz lub
przeprowadziłeś z zagranicy, osiedliłeś w Małopolsce.
Gilathiss: Skorzystaj z Programu POWER, wykorzystaj swoje moce i odkryj nowy
wymiar samodzielności.
[Wypowiedź lektora]
Dowiedz się więcej
www.jestespowerful.pl
Program POWER w Małopolsce realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie.
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