
 

 
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

ZAPRASZAMY 
do wzięcia udziału w projekcie 

 pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”  
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich'' 

Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie''  
Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy'' 

realizowanym przez Powiat Pułtuski 
w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2014 r. 

 
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 
1) Rekrutacja i pośrednictwo pracy 
2) Poradnictwo zawodowe 
3) Staże  
4) Szkolenia zawodowe 
 

Rekrutacje na staż odbędą się: 

 
I nabór 5-6 wrzesień 2013 r. 

II nabór 9-10 wrzesień 2013 r. 
 

Do udziału w organizacji staży zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku:  

 

 bezrobotnych do 25 roku życia 

 bezrobotnych długotrwale 

 bezrobotnych w przedziale wiekowym 26-49 lat i nie będących jednocześnie osobami długotrwale 
bezrobotnymi 

 bezrobotnych z terenów wiejskich przynależących do jednej z ww. grup docelowych 
 

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w rekrutacji zobowiązani są złożyć  
wniosek o organizację stażu wraz z załącznikami. 

 
Rekrutacje na szkolenia/kursy odbędą się: 

 

 

Nazwa szkolenia Termin rekrutacji 

Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym  12 - 13 wrzesień 2013  

Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej 
i umiejętnością fakturowania  

16 – 17 wrzesień 2013  
 

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym oraz komputerowych programów magazynowych 

18 - 19 wrzesień 2013 

Obsługa programów komputerowych od podstaw – edytory 
tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne ECDL 

1 -  2 październik 2013  

Kurs kadrowo – płacowy od podstaw z obsługą programów 
PŁATNIK i SYMFONIA  

8 - 9 październik 2013 

 
Do udziału w szkoleniu/kursie zapraszamy osoby bezrobotne  

powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.  
 

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik projektu zostanie  
skierowany do odbycia stażu. 

 
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin realizacji projektu oraz ogłoszenie o rozpoczęciu każdego procesu rekrutacji do 

Projektu wraz z terminem jego zakończenia dostępne są na stronie internetowej: 

www.starostwopultusk.org.pl 
 

Biuro projektu: budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, 
 tel. 23-692-68-55, czynne w godz. 16-18 od poniedziałku do piątku 

http://www.starostwopultusk.org.pl/

