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 POWIATOWY URZĄD PRACY 
w Płocku, ul. Kostrogaj 1
tel.264-12-98 do 99 / Pok. 21 i 29 /


Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza konkurs dla Pracodawców w ramach realizowanego programu “Pierwsza Praca – Mazowiecki Start Płock i Powiat Płocki” obejmującego następujące formy aktywizacji zawodowej absolwentów:
-	organizacja miejsc stażu absolwentów u pracodawców,
-	organizacja nowych miejsc pracy dla absolwentów, częściowo refundowanych ze środków Funduszu Pracy,
w zawodach zgodnych z obowiązującą klasyfikacją zawodów.

Powyższe formy aktywizacji zawodowej kierowane są do:
-	bezrobotnych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych wszystkich kierunków i profili, zarejestrowanych w PUP w Płocku, którzy zadeklarowali udział w programie “Pierwsza Praca – Mazowiecki Start...”
-	pracodawców spełniających warunki określone w art.37 b i 37e ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14.12.1994r z późniejszymi zmianami /tekst jednolity Dz.U. Nr 6 z 2001r./, wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz ustawy o warunkach dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dnia 30 czerwca 2000r. /Dz.U. z 2000r. Nr 60/

Oferta konkursowa obejmuje:
I.	zorganizowanie 300 miejsc stażu absolwentów u pracodawców na okres do 3 miesięcy trwających nie dłużej niż do 20.12.br.,
# Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości   prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników pod warunkiem, że:
-	w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa  zmniejszeniu o 10 %, chyba że było to wynikiem sezonowości produkcji lub usług,
-	pracodawca nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
-	pracodawca nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. #  
-	
II.	zorganizowania 50 nowych miejsc pracy w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów, z okresem refundacji do 5 miesięcy ze środków Funduszu Pracy części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy  skierowanych absolwentów w wysokości:
 380, 00 zł z wynagrodzenia za pełen miesiąc zatrudnienia absolwenta 
plus składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,88% od kwoty refundowanej   
z wynagrodzenia.
Okres realizacji zawartych umów nie może trwać dłużej niż do 20.12.br.
# Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości   prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników oraz jednoosobowego przedsiębiorcę, jeżeli zamierza zatrudnić absolwenta pod warunkiem, że:
-	w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa  zmniejszeniu o 10 %, chyba że było to wynikiem sezonowości produkcji lub usług,
-	pracodawca nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
-	pracodawca nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. #  






Przedstawione w ofercie formy aktywizacji zawodowej absolwentów realizowane będą do wyczerpania limitu miejsc.

	Warunkiem uczestnictwa Pracodawców w programie jest:

1.	złożenie kompletnego wniosku konkursowego w terminie do każdej środy, do godz. 1200 w okresie  trwania konkursu tj. od dnia 12.07.br. do dnia 20.09.br.:
 
-	o organizację miejsca stażu absolwenta w siedzibie tut. urzędu pok. 29 I piętro,

-	o organizację miejsca pracy w ramach aktywizacji zawodowej w siedzibie tut. urzędu pok.21, I piętro

Rozpatrzenie wniosków konkursowych realizowane będzie przez Komisję Konkursową w cyklach tygodniowych tj. w każdy piątek tygodnia począwszy od dnia 12.07.br.                    do dnia 20.09.br. o ile nie ulegnie wyczerpaniu limit oferowanych miejsc.
Zakończenie realizacji i rozliczenia zawartych z pracodawcami umów określa się na dzień 20.12.br.  

Podstawowymi kryteriami doboru Pracodawców są:

-	kondycja ekonomiczna zakładu pracy,
-	proponowane absolwentom warunki odbywania stażu i zatrudnienia,
-	deklaracja dalszego zatrudnienia skierowanych absolwentów po okresie subsydiowania,
-	dotychczasowa współpraca z tut. urzędem pracy tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów. 
























