Nabór bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie „Pakty
Zatrudnieniowe w Polsce”
Osoby bezrobotne 50+ chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty
Zatrudnieniowe w Polsce”.
Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia
aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje
kompetencje osobiste i zawodowe oraz uczestniczyć w szkoleniach, stażach lub innych formach
aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy zostanie objęty indywidualną opieką i wsparciem
w celu powrotu na rynek pracy.
Wymagania wobec kandydata obejmują trzy konieczne warunki:
1) osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako osoba bezrobotna,
2) osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
3) osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze
postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:
1) Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod
kątem wymagań projektowych.
2) Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz
wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu
motywującego przez osobę zainteresowaną. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie
zaproszonych 15-20 osób, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej
podczas oceny formalno-merytorycznej. Przed rozmową kwalifikacyjną odbędzie się
spotkanie dotyczące JOBfirmy.
Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone
są o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej.
Formularze będą przyjmowane od dnia 09.01.2017 do dnia 20.01.2017r., lub do końca dnia
następnego po wpłynięciu 35-go kwestionariusza zgłoszeniowego.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl a oraz
w siedzibach: Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Klubu Integracji Społecznej MOPS Skarżysko-Kamienna
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, Centrum Integracji Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie
rekrutacji do projektu ,,Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać:
 w PUP Skarżysko-Kamienna pok. 103 lub pod nr telefonu: 41 2517 340 lub
 w Biurze Paktu Zatrudnieniowego w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1 pok. 308 lub
pod numerem telefonu 607 279 907.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp. Powiat
skarżyski jest jednym z 5 w Polsce, który będzie uczestniczył w testowaniu nowego narzędzia na
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+.
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