
Data de lançamento à imprensa: 6/8/21 

 

Horário de atendimento diário da força de trabalho em centros comunitários em toda a cidade 

Começando na segunda-feira, 9 de Agosto 

12h às 13h 

A cidade de Pompano Beach está adicionando ajuda de força de trabalho diária em centros 
comunitários em toda a cidade começando segunda-feira, 9 de Agosto. Isso inclui assistência 
individual gratuita para o buscadores de trabalho em Pompano Beach, empregadores e recursos da 
força de trabalho. O objetivo da Hora de Ajuda Diária da Força de Trabalho é acelere a conexão 
entre candidatos a emprego e empregadores e tambem como fornecer orientação sobre o 
programas rápidos de requalificação e qualificação da cidade com credenciais gratuitas em menos 
de um período escolar. O os cursos incluem: 

• Culinária (Catering) 27 Horas: Aprenda os fundamentos do negócio de catering, incluindo 
como cozinhar para grandes multidões, organize sua cozinha, gerencie seu tempo e trabalhe 
com clientes. O curso foca nas habilidades culinárias de que todo fornecedor precisa e o 
lado comercial da restauração. Ele vem com um Certificado de Conclusão do Broward 
College. 
 

• Hospitalidade 40 horas: Este programa prepara graduados para cargos em uma variedade 
de setores incluindo: hotéis, restaurantes, clubes privados, planejamento de eventos para 
empresas e muito mais. Ele vem com um Certificado de Conclusão da Florida Atlantic 
University. 
 

• Broward UP (gratuito para residentes elegíveis): Esses cursos são oferecidos para ajudá-lo a 
obter o treinamento necessário para encontrar um bom emprego, ganhar mais dinheiro e 
adquirir as habilidades necessárias para prosperar o local de trabalho. Os cursos incluem 
atendimento ao cliente, segurança cibernética, Programação JAVA, Lean Six Sigma, Excel, 
Marketing de Mídia Social, QuickBooks com Princípios de Contabilidade e mais. Esses cursos 
vêm com certificados do Broward College. As horas variam de tão pouco quanto quatro 
horas. 

A hora da ajuda será realizada a partir das 12h00 - 13:00. De segunda a sexta para o resto do ano 
2021 exceto feriados. Os locais da hora de ajuda será a seguinte: 

Segundas - Emma Lou Olson Civic Center located at 1801 NE 6 Street 
Terças feiras - Charlotte Burrie Community Center located at 2669 N Federal Highway 
Quarta-feira - Virtual http://bit.ly/VirtualHelpHour 
Quintas-feiras - E. Pat Larkins Community Center located at 520 MLK Jr. Boulevard 
Sextas feiras - Herb Skolnick Community Center located at 800 SW 36th Avenue (this location will 
change to Ronald McNair Community Center when construction is complete at 951 NW 27th Ave) 



 
O Centro de Colocação de Emprego da cidade de Pompano Beach fornece links para os residents e 
negócios 
da comunidade com oportunidades de carreira e crescimento por meio da criação de redes, 
treinamento, educação e apoio individual. 
 
Para obter mais informações, entre em contato com dahlia.baker@copbfl.com o ligue  
954-786-7866. PompanoBeachFL.Gov/JobPlacement. 
 
 
As diretrizes do CDC serão mantidas, as máscaras são exigidas em todas as instalações da cidade. 


