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Uruchamiamy nabór wniosków na organizację staży.
Wniosek można złożyć w pok nr 13 (obsługa instutucji,
zakładów publicznych oraz dużych pracodawców); nr 15 18 (Biuro Obsługi Pracodawców) lub w pok. nr 101
(sekretariat).

Pracodawco deklarujesz zatrudnienie osoby po stażu na okres co najmniej 3
miesięcy, przynajmniej w połowie wymiaru czasu pracy?
Złóż wniosek !
Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego doradcy w PUP
W przypadku instytucji i jednostek publicznych, np.: urzędy gminy oczekujemy
zatrudnienia po stażu na min. 31 dni.
Zorganizujemy staż na okres 4 miesięcy r.
Celem stażu jest nabycie przez osobę bezrobotną umiejętności na
stanowisku pracy i zdobycie doświadczenia.
Kto i co zyska?
• Pracodawca:
osobę, którą przyuczy na stanowisku pracy – potencjalnego pracownika,
wynagrodzenie w okresie stażu dla osoby bezrobotnej pokrywa PUP w postaci
stypendium;
• Osoba bezrobotna:
zdobycie doświadczenia na stanowisku pracy wykonując zadania zgodnie z
programem stażu.
Jesteś osobą bezrobotną zainteresowaną podjęciem stażu?
Nie posiadasz doświadczenia na stanowisku pracy? Drogą do pracy jest
sprawdzenie się na stażu?
Masz potencjalnego pracodawcę, który Cię zatrudni? Staż został
zaplanowany w Twoim Indywidualnym Planie Działania?
Zgłoś się do swojego doradcy i idź na staż.
Wnioski, które zostaną rozpatrzone pozytywnie, a gdzie pracodawcy nie wskazali osób
do skierowania będą publikowane na stronie www - kliknij w poniższy baner.
KLIKNIJ I SPRAWDŹ AKTUALNE PROPOZYCJE STAŻU
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W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości
120 % zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, tj. 1.017,40 zł netto za pełny miesiąc.

Na co zwrócić uwagę, szukając stażu
KAŻDA OSOBA, DLA KTÓREJ OKREŚLONO II PROFIL POMOCY MOŻE PÓJŚĆ NA
STAŻ, ALE …
1. Staż ma na celu nabywanie umiejętności na stanowisku pracy, a zatem nie
zostanie on zorganizowany, jeżeli osoba posiada doświadczenie zawodowe na
tym stanowisku, np. pracowała jako sprzedawca i wnioskuje o staż na
stanowisku sprzedawca;
2. Nabywanie umiejętności na stażu powinno wiązać się z kierunkiem posiadanych
kwalifikacji, uprawnień tak, aby wiedzę teoretyczną przełożyć na zadania
praktyczne i nabyć doświadczenie w tym kierunku. W innych przypadku staż
będzie miał na celu przekwalifikowanie zawodowe;
3. Nie można odbyć ponownie stażu u tego samego pracodawcy na tym samym
stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywany był staż, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
4. W przypadku, gdy osoba była na stażu porównywane są programy staży. Nowy
staż musi wnosić nowe zadania niewykonywane uprzednio.
5. Staż to forma dla osób, którym określono II profil pomocy i musi być
zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania.
Staże zorganizowane zostaną ze środków Funduszu Pracy na rok 2019 oraz projektów
unijnych:

W ramach programu PO WER na staż zostanie skierowanych 190 bezrobotnych ,
którzy są w wieku od 18 do 29 lat (nie ukończyły 30 roku życia).
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W ramach programu RPO na staż zostanie skierowanych 129 bezrobotnych , którzy
ukończyli 30 rok życia.
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