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Zapraszamy pracodawców działających na terenie powiatu piskiego do współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu. Oferujemy profesjonalne doradztwo zawodowe i
pośrednictwo pracy w określeniu potrzeb kadrowych i doborze kandydatów do pracy a
także wsparcie finansowe przy zatrudnianiu zarejestrowanych osób bezrobotnych.
WSPIERAMY ROZWÓJ FIRM
Oferta urzędu pracy skierowana do pracodawców pozwala na zwiększenie zasobów
kadrowych przy wsparciu finansowym. Dysponujemy środkami na doposażenie
stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz refundację kosztów zatrudnienia osób
powyżej 50 roku życia. Jesteśmy gotowi organizować szkolenia zawodowe
ukierunkowane na potrzeby pracodawców aby przeszkolone osoby bezrobotne podjęły
zatrudnienie a pracodawcy zyskali pracownika posiadającego odpowiednie
kwalifikacje.
REALIZUJEMY PROJEKTY
Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Piszu realizuje dwa projekty w ramach Programów
Operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektów wspieramy pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Częściowa
refundacja kosztów zatrudnienia nowego pracownika w ramach prac interwencyjnych
rekompensuje pracodawcom koszty poniesione na wdrożenie osoby zanim stanie się
ona samodzielnym pracownikiem. Przygotowanie stanowiska pracy poprzez
doposażenie go np. w niezbędne urządzenia, daje pracodawcy szanse na
wprowadzenie nowych rozwiązań w firmie lub na przykład poszerzenie działalności.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu jest dla pracodawców korzystną
ofertą zarówno w zakresie kadrowym jak i finansowym. Dzięki naszemu wspólnemu
wysiłkowi pracodawcy zyskują wykwalifikowanych pracowników natomiast osoby
bezrobotne znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku i niejednokrotnie stałe miejsce
pracy.
JESTEŚMY PO TO BY WSPIERAĆ RYNEK PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu to pracownicy, którzy chętnie wyjaśnią i pomogą
dobrać formy wsparcia do potrzeb pracodawcy. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz
pracowników i wsparcia w utworzeniu miejsc pracy. Wspólnie znajdziemy opcję
najlepszą dla Twoich potrzeb.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Prace interwencyjne: 87 4252442
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy: 87 4252459
Refundacja za zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia: 87 4252442
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