Staż z urzędu
pracy - szczegóły

Stanowisko:

KONSERWATOR

Numer:

StPr/18/1800

Dodane przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

WARUNKI PRACY I PŁACY
Miejsce pracy:

Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Opis zadań:

wykonywanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego usuwanie
drobnych usterek w instalacjach wodno-kanalizacyjnych dbałość o tereny zielone
nabywanie kompetencji w zakresie utrzyania ładu i porządku w miesjcu pracy
dbałość o powierzony do wykonywania zadań sprzętu i narzędzia dokonywanie oceny
sprawności wyposażenia pomieszczeń podczac obchodów pomoc w planowaniu
zaopatrzenia koniecznego do wykonywania zadań Staż odbywać się będzie na
Glinkach

Rodzaj umowy:

Nie dotyczy

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu:

1

Zmianowość:

inna

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Data rozpoczęcia:

03.04.2018

Liczba miesięcy:

6

Stypendium brutto: 997,4 PLN
Zawód:

konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

Zapewnienie wyżywienia:

NIE

Zatrudnienie od zaraz:

Zapewnienie zakwaterowania:

NIE

Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do NIE
Polski:

NIE

WYMAGANIA
Wymagania konieczne:
zasadnicze zawodowe

Wykształcenie:
DANE PRACODAWCY:
Sposób
aplikowania:

za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu
pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Adres:

Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Osoba do kontaktu: Matuszewska Alicja
Numer telefonu:

00000000000

E-mail:
Język aplikacji:

polski

Wymagane
dokumenty:

Oferta w ramach stażu. Skierowane mogą zostać osoby spełniające poniższe
kryterium: - osoby objęte określonym proﬁlem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt
2 ustawy: proﬁl pomocy II usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne
zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu
Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; Kontakt osobisty z własnym
doradcą klienta celem weryﬁkacji kandydatów przed skierowaniem na staż ul.
Toruńska 147 parter lub w ﬁliach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej
wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć
ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód
osobisty.

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:
POZOSTAŁE DANE:
Liczba miejsc pracy:

1

Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

TAK

Wygenerowano w dniu 2018-03-21 r.

w tym dla niepełnosprawnych:

0

Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (ﬁnansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania:

20.03.2018

Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji:
Data ważności:

Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:
19.05.2018

Wygenerowano w dniu 2018-03-21 r.

