
Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI,
Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe.

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 20.06.2011r. do uzyskania pełnej listy kandydatów

będzie prowadził nabór na szkolenie grupowe

„Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.

Szkolenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach projektu:
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” .

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane w  MUP  w  Płocku jako bezrobotne, zwłaszcza znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m. in.:
· bezrobotni do 25 roku życia,
· bezrobotni powyżej 50 roku życia,
· bezrobotni długotrwale,
· bezrobotni niepełnosprawni.

Bezrobotnemu, w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego dla

bezrobotnych.

Stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym

że stypendium nie może być niższe niż 20% w/w zasiłku.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w w/w szkoleniu!

Kontakt w sprawie szkolenia:
Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16,
Ø II piętro pok. 216,  nr tel. (24) 367 - 18 - 66 w godzinach od 800 do 1500.

Osoba bezrobotna nie ponosi kosztów udziału w w/w szkoleniu.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z

wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy

zarobkowej lub działalności gospodarczej.


