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INFORMACJA
o możliwości składania kart kandydata na
szkolenie grupowe (art. 40 ust. 1 ustawy)
(III nabór - POWER)
Informujemy, iż w okresie od dnia 22 sierpnia 2019r. do 28 sierpnia 2019r .
przyjmowane będą „Karty kandydata na szkolenie grupowe" na następujące kierunki
szkoleń:
• „Operator koparko – ładowarki (wszystkie typy) kl. III"
• „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)"
• „Fryzjer z egzaminem czeladniczym"
O skierowanie na jedno z powyższych szkoleń mogą ubiegać się osoby
bezrobotne w wieku od 25 do 30 roku życia, które zaliczają się do grupy
długotrwale bezrobotnych /tj. osób bezrobotnych pozostających w rejestrze
Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej nieprzerwanie przez okres
ponad
12 miesięcy/.
Kwalifikowanie osób na szkolenia grupowe nastąpi w oparciu o „Procedury
wewnętrzne określające zasady kierowania na szkolenia" obowiązujące w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ( procedury, plan szkoleń grupowych i wzór karty
kandydata na szkolenie grupowe dostępne są na stronie
internetowej bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy w: Białej
Podlaskiej, Terespolu i Międzyrzecu Podlaskim) .
Szczegółowe informacje o zasadach kierowania na szkolenia dostępne są
na stronie internetowej bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy:
w Białej Podlaskiej - tel. 83 341 65 83/84, Międzyrzecu Podlaskim tel. 83 341 66 31 i Terespolu - tel. 83 341 66 55.
Prawidłowo wypełnione karty można składać w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 (Centrum Aktywizacji
Zawodowej, Sala Obsługi – stanowisko nr 3 i 4),
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Czysta 25, (pokój nr 11) oraz
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu ul. Wojska Polskiego 104
(pokój nr 12) lub
- przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu do urzędu).
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
https://bialapodlaska.praca.gov.pl/nabory/?p_auth=ch1FFtaC&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusi... 1/2

19.01.2020

Szkolenia grupowe

mgr inż. Ewa Czerska
Załączniki
(5)Karta kandydata na szkolenie grupowe.pdf (pdf, 537 KB)
(1)Plan szkoleń grupowych .pdf (pdf, 351 KB)
(2)Procedury wewnetrzne określające zasady kierowania na szkolenia.pdf (pdf,
1102 KB)
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