
 

 
 

 

 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

ZAPRASZAMY 
 

do wzięcia udziału w projekcie 
  

 pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”  
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich'' 

Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie''  
Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy'' 

 

realizowanym przez Powiat Pułtuski 
w okresie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r. 

 
 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane                         
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, w tym: 

 
 bezrobotnych do 25 roku życia; 

 bezrobotnych długotrwale; 

 bezrobotnych powyżej 45 r. życia; 

 bezrobotne kobiety, w tym zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci; 

 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

 
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 

Staże oraz  Szkolenia/kursy 
 

Rekrutacja na staż odbędzie się: 
w miesiącach: kwietniu, maju, czerwcu i grudniu 2011 roku  

oraz  
w miesiącach: styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2012 roku 

 

W ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje szkoleń/kursów: 
 

1)   Operator koparko – ładowarki (rekrutacja w maju 2011 r.) 
2)   Księgowość z obsługą komputera oraz programu płatnik (rekrutacja w maju 2011 r.) 
3)   Prawo jazdy kat. C (rekrutacja w czerwcu 2011 r.) 
4)   Wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs                                            
 (rekrutacja w czerwcu w 2011 r.) 
5)   Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy (rekrutacja w sierpniu 2011 r.) 
6)   Pracownik fizycznej ochrony osób i mienia na licencję I stopnia (rekrutacja w grudniu    
 2011 r.) 
7)   Obsługa komputera i kasy fiskalnej (rekrutacja w styczniu 2012 r.) 
8)   Prawo jazdy kat. CE (rekrutacja w marcu 2012 r.) 
9)   Kurs nauki języka angielskiego (rekrutacja w marcu 2012 r.) 
10) Pracownik obsługi kadr i płac (rekrutacja w maju 2012 r.) 

 
 

Biuro projektu: budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, 

 tel. 23-692-68-55, czynne w godz. 16-18 od poniedziałku do piątku 


