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Pracodawco nadal możesz złożyć wniosek o organizację prac interwencyjnych
w ramach projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy".
Zapraszamy
CO MOŻESZ ZYSKAĆ
Młodego pracownika do 30 roku życia, w szczególności takiego, który posiada doświadczenie
zawodowe, ale w wyniku pandemii COVID-19 utracił zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i zarejestrował się
jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
i
Dofinansowanie do jego wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli zatrudnisz
go na minimum 9 miesięcy przez pierwsze 6 miesięcy otrzymasz od nas refundację poniesionych
kosztów do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowo składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Oferujemy profesjonalną i bezpłatną rekrutację !
Jeśli masz kandydata/kandydatkę do pracy, który/-a utracił/-a zatrudnienie
po 1 marca 2020 r., ale nie jest zarejestrowany/-a jako osoba bezrobotna
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, nic straconego, skontaktuj się z nami:
tel. 32 262-37-39 wew. 265, 247 lub kom. 786 863 293
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat procedury
składania i rozpatrywania wniosków zadzwoń:
tel. 32 262 37 39 wew. 212, kom. 786 863 298
Jeśli chcesz sprawdzić czy są zarejestrowane osoby spełniające
Twoje oczekiwania zadzwoń:
tel. 32 262-37-39 wew. 265, 247 lub kom. 786 863 293

Wniosek o organizację prac interwencyjnych wraz z formularzem o pomocy de minimis, do pobrania
poniżej lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 30, możesz złożyć
m.in.:
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

1/2

10.08.2022

Pracodawco zyskaj młodych pracowników z dofinansowaniem !

- w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP (złożenie wniosku w postaci
elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym). W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Pismo do
urzędu, wówczas zeskanowany Wniosek o organizację prac interwencyjnych należy załączyć do pisma:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD lub
- w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30-15.30, środa - 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 lub
- przesłać go pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12,
41-300 Dąbrowa Górnicza.
Nabór zostanie zakończony, gdy znajdziemy miejsca zatrudnienia dla wszystkich uczestniczek i
uczestników projektu.
Poinformujemy Cię o tym na stronie internetowej, co najmniej na 1 dzień przed jego zamknięciem.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W 2022 roku planujemy dofinansować koszty zatrudnienia
16 uczestnikom/uczestniczkom projektu.
ZAPRASZAMY !

Załączniki
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 173 KB)
Regulamin rekrutacji do projektu - ver. 24.08.2021 (pdf, 1168 KB)
Wniosek o organizację prac interwencyjnych POWER 2022-06 (pdf, 499 KB)
Regulamin rekrutacji do projektu - pow. czcion. - ver. 24.08.2021 (pdf, 1469 KB)
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