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Zdalna praca szans? na rozwój kobiet
Rusza pierwszy w Polsce kurs, który pozwala zbudować umiejętności niezbędne do pełnoetatowej
pracy zdalnej w obszarze wsparcia administracyjno-marketingowego firm. Wirtualna asystentka
otwiera możliwość realnego łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi. A przy odpowiednim
zaangażowaniu zapewnia wysokie wynagrodzenie i nieustanny rozwój, także w międzynarodowym
środowisku.
Niegdyś dyplom, dzisiaj komputer z dostępem do Internetu otwiera drzwi do kariery. Wirtualna
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Asystentka & Social Media Ninja to inicjatywa firmy CodersTrust Polska, która wspiera technologiczny
postęp wszystkich bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Ośmiotygodniowy kurs
online, wymagający minimum dwóch godzin dziennie nauki, to szansa dla wszystkich ambitnych
kobiet chcących połączyć pracę z obowiązkami rodzinnymi. Nauka odbywa się pod okiem
wykwalifikowanych mentorek, wirtualnej asystentki, freelancerki pracującej na międzynarodowym
rynku oraz specjalistki od social mediów. Dla Eli Wolińskiej, od siedmiu lat pracującej w tym zawodzie,
najważniejsze jest nastawienie kursantek:

ጀWirtualna asystentka to normalny zawód i wymaga

takiego samego zaanga?owania i profesjonalizacji jak ka?dy inny .
Po dwóch miesiącach kursantki zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania
przedsiębiorców oraz wskazówki jak prowadzić własny biznes i zdobywać zlecenia z całego świata.
Kompetencje zdobyte na szkoleniu dla wirtualnych asystentek są świetną bazą dla rozwoju kariery w
każdej branży. Kurs można sfinansować z funduszu Ministerstwa Rozwoju „Inwestuj w Rozwój”.
Rokrocznie wzrasta liczba kobiet korzystających z urlopu wychowawczego. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego w 2016 roku* przebywało na nim 25 788 Polek (w 2015 ጀ 21 815, w 2014 ጀ 18
969). Liczby te wzrastają po dodaniu kobiet, które rezygnują z pracy na rzecz opieki nad rodzicami,
współmałżonkiem lub z innych powodów. Potencjał tak szerokiej grupy osób pozostających w domu
może zostać wykorzystany poprzez pracę zdalną

ጀ poddanie się nowemu trendowi

᠀眀漀氀渀礀

strzelców ᤀ⸀ Według McKinsey, firmy doradztwa strategicznego, w USA obecnie 35 proc. pracowników
określa się jako freelancerzy, z tendencją zwyżkową. W Polsce szacuje się, że średni miesięczny
dochód osób pracujących równolegle dla kilku pracodawców to ponad 8 tys. do nawet 100 tysięcy
złotych**. Organizatorzy kursu określają zarobki dla wirtualnej asystentki na poziomie do 50 zł za
godzinę pracy z polskimi lub nawet 40 dolarów za godzinę przy współpracy z zagranicznymi

pracodawcami na portalach jak Upwork.
Amerykański start-up Crossover zbadawszy preferencje pracownicze zaraportował, iż 81 proc.
Polaków chciałoby samodzielnie móc decydować o czasie wykonywanej pracy. A ponad połowa (57
proc.) wolałaby zatrudnienie zdalne. Trend dotyczy głównie ludzi młodych, dla których szeroko
rozumiana wolność tożsama jest z kreatywnością i wydajnością zawodową. W odpowiedzi już 2515
krajowych pracodawców wprowadziło elastyczny czas pracy ጀ wynika z danych Państwowej Inspekcji
Pracy.

ጀ Firmy wychodz?ce naprzeciw pracownikom to wci?? jednak du?e przedsi?biorstwa z

wi?kszych miast ጀ mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska współzałożycielka i wiceprezes CodersTrust
Polska.
ጀDlatego nasz kurs adresowany jest do wszystkich kobiet bez wzgl?du na ich
wykszta?cenie, do?wiadczenie i miejsce zamieszkania. Równolegle otwiera mo?liwo?? ma?ym i
?rednim przedsi?biorstwom na pozyskanie profesjonalnego wsparcia w rozpocz?ciu lub
kontynuowaniu biznesu na polu z?o?onej biurokracji, public relations czy marketingu ጀ dodaje Beata
Jarosz, prezes CodersTrust Polska. ጀ Cykliczne lub jednorazowe zatrudnienie wirtualnej asystentki
pozwala zminimalizowa? czas pracy, koszty pracownicze i zakupu sprz?tu, czyli bezwzgl?dnie si?
op?aca – podsumowuje Pruszyńska-Witkowska .
W dobie rozwoju nowych technologii zaangażowanie w opiekę nad dziećmi w żaden sposób nie
wyklucza pracy zarobkowej. Wielozadaniowość charakterystyczna dla młodych matek z powodzeniem
pozwoli na przyswojenie i praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności zawodowych lub zmianę
specjalności w ogóle. Ela Wolińska podkreśla, że największymi wartościami są: wolność zarówno
finansowa jak i w działaniu. Swobodne zarządzanie czasem i nieustanny rozwój. ጀ Oraz fantastyczni
klienci – dodaje mentorka – którzy s? ogromn? warto?ci? dodan?.
Kurs Wirtualna Asystentka & Social Media Ninja adresowany jest do osób bez doświadczenia, które
same regulują harmonogram szesnastu lekcji. Zdobywanie umiejętności budowania komunikacji i
społeczności, profesjonalnej obsługi mediów społecznościowych, stron internetowych opartych na
systemie WordPress oraz zgłębianie tajników copywritingu, marketingu czy wykonywania prezentacji
będą odbywały się na platformie e-learningowej dostępnej 24/7, poprzez wideo konferencję i kontakt
na chacie. Wiedza na temat podstaw tego biznesu, założenia własnej firmy, rozliczania się, szukania
zleceń będzie praktycznym dopełnieniem.
Najbliższe kursy zaczynają się 12 marca oraz 14 maja 2018 roku i mogą być sfinansowane dzięki
funduszowi Ministerstwa Rozwoju „Inwestuj w Rozwój”.
Szczegóły na https://coderstrust.pl/bootcamp-wirtualna-asystentka/
* dane za rok 2017 GUS nadal weryfikuje
**

https://www.computerworld.pl/news/Raport-polski-freelancer-zarabia-ponad-8-tys-zl-

miesiecznie,360522.html

Editorial Note:
CodersTrust Polska to innowacyjna platforma do nauki programowania online z aktywnym wsparciem
doświadczonych mentorów i gwarancją pracy w branży technologicznej. Misją CodersTrust Polska jest
demokratyzacja dostępu do nauki programowania i pracy w najbardziej perspektywicznej branży. Wychodzimy

naprzeciw zapotrzebowaniem współczesnego rynku pracy tworząc elastyczny model nauki online.
Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć kompetencje tak bardzo poszukiwane na
rynku pracy. Zdalna forma nauki umożliwia korzystanie z platformy z dowolnego miejsca na ziemi o dowolnej
porze.
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