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Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszukujących zatrudnienia!
Dołącz do North Chicago School District 187, IFF i baso, a także do JGMA Architects, Gilbane Building Company / 
Bowa Construction i Blackwood Group, na pierwszym z dwóch targów pracy Workforce Outreach organizowanych dla 
potrzeb projektu przebudowy Neal Math and Science Academy i  dowiedz się więcej o możliwościach zatrudnienia! 
Zleceniodawcy będą obecni, aby spotkać się z osobami zainteresowanymi pracą nad tym projektem. Dostępne będą 
również informacje dotyczące potencjalnych programów praktyk zawodowych.

Zakres Projektu
IFF i baso, wraz z JGMA Architects, Gilbane / Bowa i Blackwood Group, świadczą usługi projektowe i budowlane 
związane z przebudową Neal Math and Science Academy w North Chicago School District 187. Wspólnie planowane 
jest przekształcenie miejscowej szkoły w bezpieczne i nowoczesne miejsce sprzyjające codziennej nauce i rozwojowi 
uczniów, co w przyszłości zaowocuje szansą na rozwój osobisty i profesjonalny młodych ludzi oraz ich chęć i gotowość 
do podjęcia kolejnych, wyższych szczebli nauczania i kariery. Projekt opiewa o budowę nowego obiektu o powierzchni 
około 84 tys. stóp kwadratowych i remodernizacji istniejącej sali gimnastycznej o powierzchni około 11 tys. stóp z 
założeniem oddania ich do użytku jesienią 2022 roku.

Naszym celem jest zatrudnienie
 › 30% - małe przedsiębiorstwa
 › 10% - firmy prowadzone przez kobiety
 › 6% - firmy należące do weteranów
 › 30% - mieszkańcy Lake County
 › Lokalne kontrakty – 1 na każdego 

wybranego wykonawcę

Targi Pracy - Zasięg Siły Roboczej 
Projekt Przebudowy Neal Math and Science Academy  

Lokalne agencje współpracujące

Lokalne agencje współpracujące, które będą obecne podczas spotkania:
 › Community Action Partnership of Northern IL
 › HIRE360
 › Hispanic American Construction Industry Association (HACIA)
 › Lake County Black Chamber of Commerce
 › Lake County Building & Construction Trades Council
 › YouthBuild Lake County

Dostęp w linkuTermin spotkania:
Data:   Środa, 14 kwietnia 2021, godz. 10.00 

Lokalizacja: Wirtualna Konferencja realizowana przez Zoom 

https://www.eventbrite.com/e/neal-math-and-science-academy-workforce-outreach-event-tickets-148344080137

