Ciechanów, dnia 11.01.2019 r.

OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminach wymienionych poniżej
przeprowadzone zostaną nabory wniosków oraz zapisy na formy aktywizacji zawodowej
realizowane

w ramach

projektu

pozakonkursowego

„Aktywizacja

osób

młodych

pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)”, Oś priorytetowa I,
Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):
I.

Staże na okres 6 miesięcy dla 130 osób bezrobotnych
Termin naboru od: 21.01.2019 r. do wyczerpania liczby miejsc,
Przy rozpatrywaniu wniosków preferowani będą Pracodawcy, którzy:
 deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na umowę o pracę na
dalszy okres co najmniej 3 miesięcy z co najmniej najniższym
miesięcznym wynagrodzeniem,
 wywiązali się poprawnie z wcześniej zawartych umów.

Wnioski w sprawie organizacji staży dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. nr 14) oraz pod
adresem: http://ciechanow.praca.gov.pl/-/14523-staze-i-bony-stazowe

II.

Szkolenia grupowe dla 30 osób bezrobotnych:


Telemarketer-pracownik call center z uzyskaniem certyfikatu
ECDL BASE,



Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektrycznych Gr I
i energetycznych Gr II do 1kV,



Prawo jazdy kat. C+ Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona,

Termin zapisów od: 21.01.2019 r. do wyczerpania liczby miejsc;
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. nr 7)
lub pod nr telefonu (23) 673 08 61.

III.

Bony na zasiedlenie dla 20 osób bezrobotnych:
Termin naboru od: 21.01.2019 r. do wyczerpania liczby miejsc;

Wnioski w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie dostępne są w siedzibie Urzędu
(sala obsługi CAZ) oraz pod adresem: http://ciechanow.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

O

udział

w

projekcie

ubiegać

się

mogą

osoby

młode

w

wieku

18-29

lat

(kobiety i mężczyźni) pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ciechanowie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (tzw. młodzież
NEET), w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają łącznie poniżej
określone warunki:


nie brały udziału w projekcie w 2018 r.,



nie

kształcą

się,

nie

uczestniczą

w

kształceniu

formalnym

w

trybie

stacjonarnym,


nie szkolą się, nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy - nie brały udziału w tego typu
formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich
4 tygodni,

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce:


osoby do 25 r. życia mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu w okresie
do 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,



osoby w wieku 25-29 lat mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu
w okresie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Jednocześnie informuje się o obowiązku podjęcia zatrudnienia w ramach
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

CZEKAMY NA CIEBIE !!!
Wszelkie świadczenia przysługujące z tytułu udziału w projekcie regulowane będą na
rachunek bankowy.

