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Nabór wniosków na staż
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza konkurs dla organizatorów staży.
Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy
przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.
W ramach konkursu:
1. Przyjmowane wnioski będą cyklicznie rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP
Kamień Pomorski (przynajmniej raz na trzy tygodnie, a w przypadku większej ilości wniosków co
najmniej raz na dwa tygodnie).
2. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz
limitu miejsc.
3. Na staże będą kierowane osoby, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla których został
ustalony II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Okres trwania stażu do 6 miesięcy.
5. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów dotyczących organizacji stażu dla osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz
Punkcie Obsługi w Wolinie.
6. Protokół z posiedzenia Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji.
7. Organizatorzy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają pisemną informację
oraz zaproszenie do podpisania umowy, natomiast Organizatorzy, których wnioski rozpatrzone
zostaną negatywnie otrzymają pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.
8. Z uwagi na duże zainteresowanie wśród pracodawców organizacją stażu, ograniczone środki
finansowe na tę formę aktywizacji, oraz wymóg MRPiPS zwiększenia efektywności zatrudnienia po
zakończeniu stażu, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że decydującymi
czynnikami przy przyznawaniu stażu pracodawcy będzie zatrudnienie stażysty po zakończeniu
stażu na okres co najmniej3 miesięcy oraz historia przebiegu stażu w ostatnich dwunastu
miesiącach przed dniem złożenia wnioskuu tego organizatora.
Wnioski oraz Kryteria dotyczące organizacji stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim. można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracyw Kamieniu Pomorskim (pokój 10), Punkcie Obsługi w Wolinie lub na stronie internetowej
kamienpomorski.praca.gov.pl

https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/dokument
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Wniosek można przesłać pocztą, złożyć w Punkcie Obsługi w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin lubw
Sekretariacie PUP, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski.

https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/dokument
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