Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pucku

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Pośrednik pracy-stażysta
1. Nazwa stanowiska: Pośrednik pracy-stażysta
2. Wymiar etatu: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Liczba etatów: 1 etat
4. Wymagania związane ze stanowiskiem Pośrednik pracy-stażysta:
1) Niezbędne (formalne):
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego wystarczającej do
wykonywania zadań;
b) wykształcenie średnie;
c) min. 1 rok stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
2) Dodatkowe:
a) znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
b) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programu SYRIUSZ;
c) znajomość przepisów kodeksu pracy;
d) doświadczenie związane z obsługą klienta;
e) mile widziane predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność przcy w zespole,
odporność na stres, akceptacja zmian;
5. Zakres realizowanych zadań na danym stanowisku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przyjmowanie ofert pracy
Upowszechnianie i realizacja ofert pracy
Podejmowanie kontaktów z nowymi pracodawcami
Utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
Podejmowanie kontaktów z bezrobotnymi
Przedstawianie bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej
Przedstawienie bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości pomocy wobec braku
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Utrzymywanie kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy na czas określony.
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7. Należy złożyć następujące dokumenty:
1) Życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
2) List motywacyjny
3) Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły
4) Kserokopie świadectw pracy
5) Kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
6) Oryginał kwestionariusza osobowego
7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany
będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
9) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
w pełni z praw publicznych
Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę
rekrutacyjną.
8. Termin składania dokumentów:
Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w terminie do dnia 18.07.2014 r. w sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku (pok. 17), ul. Elizy Orzeszkowej 7, do godz. 1000 w zamkniętych
kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy-stażysta” lub przesłać za
pośrednictwem poczty, na adres Urzędu (decyduje data wpływu).
9. Rozmowa kwalifikacyjna:
Po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, Pracodawca może zdecydować
o przeprowadzeniu z kandydatami spełniającymi wymagania formalne rozmów kwalifikacyjnych,
zawiadamiając wcześniej o ich terminie.
10. Dodatkowe informacje:
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 673-24-73;
2) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
3) Oferty niewykorzystane nie będą odsyłane – zostaną zniszczone przez Urząd;
4) Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku
(http://bip.pup.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, ul. Elizy
Orzeszkowej 7;
5) Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu
Pracy w Pucku (http://bip.pup.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 7.

Dyrektor
Zygmunt Orzeł
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