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Rekrutacja do projektu „Mój cel zatrudnienie”
PUP Leżajsk Data publikacji: 15.02.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do projektu „Mój cel –
zatrudnienie" w dniach od 18.02.2019 r. do 21.02.2019 r. w godzinach od 7:30
do 15:30
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, którzy mają ukończony 30 rok
życia z ustalonym II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej
z następujących grup:
• kobiety;
• osoby, które mają ukończony 50 rok życia;
• osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po
ostatniej rejestracji);
• osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak
również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
• osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (tj. osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli podstawowe, gimnazjalne,
średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe).
W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:
•
•
•
•

Indywidualny Plan Działania
Grupowe poradnictwo zawodowe
Staże
Refundację doposażenia lub wyposażenia
pracodawcy

stanowiska

pracy

dla

Dodatkowo zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu na grupowe poradnictwo zawodowe i staże dla
uprawnionych osób
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie stażu dla
https://lezajsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=WYksI18Q&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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uprawnionych osób
Uwaga:
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój cel – zatrudnienie"
Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku osób, które otrzymają taką samą
liczbę
punktów
w trakcie
rekrutacji
decyduje
kolejność
zgłoszeń.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
• Poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy
• Inne
aktualne
dokumenty
potwierdzające
poziom
wykształcenia
niepełnosprawność, jeśli nie były wcześniej dostarczane do urzędu

lub

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój cel zatrudnienie" dostępne są:
• w Punkcie Obsługi Klienta,
• w Biurze Projektu (pok. 18),
• na stronie internetowej urzędu https://lezajsk.praca.gov.pl
Sposób
i miejsce
składania
dokumentów
rekrutacyjnych:
- osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku),
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56,
37-300 Leżajsk,
- pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego
na adres email: pup@praca.lezajsk.pl , dodatkowo należy dostarczyć komplet
dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do urzędu pracy – osobiście bądź za
pośrednictwem
poczty.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć najpóźniej do ostatniego dnia naboru
do projektu.
Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami:
1. W formularzu zgłoszeniowym będzie można zgłosić specjalne potrzeby
wynikające z niepełnosprawności, które postaramy się spełnić aby umożliwić tym
osobom udział w projekcie.
2. Wejście boczne do urzędu pracy jest dostępne architektonicznie z poziomu
parteru.
3. Przy wejściu bocznym do urzędu pracy dostępny jest dzwonek, który w razie
potrzeby wezwie pracownika urzędu do osoby z niepełnosprawnościami.
4. W razie potrzeby możemy zorganizować specjalistyczny dojazd z miejsca
zamieszkania do siedziby urzędu pracy.
5. Miejsce realizacji grupowego poradnictwa zawodowego w urzędzie pracy jest
dostępne architektonicznie.
6. W przypadku problemów z dostarczeniem formularza zgłoszeniowego do siedziby
urzędu z powodu niepełnosprawności lub pojawienia się innych potrzeb prosimy
https://lezajsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=WYksI18Q&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 017 240 67 26 lub na adres
e-mail: m.beben@praca.lezajsk.pl.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk w pokoju nr 18, pod numerem telefonu
017 240
67
26
lub
adresem
e-mail
m.beben@praca.lezajsk.pl.
Projekt „Mój cel – zatrudnienie" jest realizowany w ramach Działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy do projektu.docx (docx, 101 KB)
Formularz zgłoszeniowy do projektu Mój cel - zatrudnienie.pdf (pdf, 971 KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mój cel - zatrudnienie.pdf (pdf,
383 KB)
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