DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBANIU
ogłasza z dniem 13.02.2019 r. nabór
Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego
w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy „BUDZIK 5”.
W ramach naboru zakłada się organizację staży
dla 6 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Lubaniu i posiadających
ustalony profil pomocy III.
Okres trwania staży: do 4 miesięcy
Planowany termin rozpoczęcia staży: III – VI 2019 r.
Nabór wniosków: do wyczerpania ilości wolnych miejsc.

Kryteria rozpatrywania wniosków: Przy rozpatrywaniu wniosków o zorganizowanie stażu
w ramach programu specjalnego „BUDZIK 5” w szczególności pod uwagę będą brane:




zapewnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenie osobie odbywającej staż po jego
zakończeniu na okres co najmniej 1-go miesiąca, zapewniając miesięczne wynagrodzenie na poziomie
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
zakres zadań zawarty w programie stażu, który będzie wykonywać osoba bezrobotna oraz rodzaj kwalifikacji
i umiejętności zawodowych jakie nabędzie osoba bezrobotna, które umożliwią wejście na rynek pracy
uwzględniając zgłaszane przez pracodawców oferty pracy i zapotrzebowanie na rynku pracy,
dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu w latach poprzednich oraz
wywiązywanie się podmiotu ze zobowiązań.

Mając na względzie fakt, iż na staż mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne posiadające ustalony
profil pomocy III, organizacja stażu będzie możliwa, jeżeli wyniki przeprowadzonego badania predyspozycji
zawodowych osoby bezrobotnej będą spójne z organizowanym stanowiskiem stażu i wymaganiami
określonymi przez Organizatora stażu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców, którym sporządzenie Programu
stażu bądź wypełnienie wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami stwarza trudności,
zapraszam na organizowane cyklicznie w każdą środę w godz. 14:00-15:00
w siedzibie PUP w Lubaniu w pokoju nr 12, bezpłatne konsultacje, które mają charakter
indywidualnych spotkań skierowanych do osób zainteresowanych organizacją stażu.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące druki wniosku dostępne do pobrania na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu www.luban.praca.gov.pl w zakładce Urząd -> Dokumenty do pobrania ->
Staże - ”BUDZIK 5” oraz w siedzibie PUP Lubań - pok. 12, I piętro, tel. 75 722 35 19 wew. 258, 260.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
Katarzyna Hudyma
Lubań, dnia 12 lutego 2019 r.

