STAŻE
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż od dnia 14 września 2020 r. do dnia 16 września 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o
zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres 3 miesięcy dla Pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu przez okres
minimum 1 miesiąca w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pszczynie (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia należące w szczególności do poniższych grup:
 osoby powyżej 50 roku życia;
 kobiety;
 osoby niepełnosprawne;
 osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy);
 osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej);
Wnioski oraz formularze rekrutacyjne można składać:





elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP- przez portal PRACA.GOV.PL
(wybierając Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU)) - zalecane,
elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą
Urzędu na platformie EPUAP (/PUPPszczyna),
pisemnie - w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie ul.
Dworcowa 23,
pisemnie - tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, przy czym za datę złożenia wniosku uznaje
się datę wpływu dokumentów do Urzędu.
Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych
wniosków wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej pszczyna.praca.gov.pl w zakładce: Urząd/Aktywne formy -nabory wniosków.

Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków!

