Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia dla osób
młodych z województwa świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. zwraca się do Państwa
z propozycją współpracy w zakresie organizacji miejsc odbywania stażu dla uczestników projektu.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia
72 osób nie pracujących, nie uczących się i nie uczestniczących w szkoleniu w wieku 18 – 29 lat z
woj. świętokrzyskiego poprzez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz nabycie
doświadczenia zawodowego.
W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:
 poradnictwie zawodowym (grupowym i indywidualnym)
 szkoleniach zawodowych:
- Magazynier z obsługą wózków widłowych i dźwigu HDS
- Kierowca autobusu
- Kierowca kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- Kierowca kategorii C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- Spawanie metodami TIG 141 i MAG-135
- Operator koparko – ładowarki kl. III
- Specjalista .ds. zakupów i gosp. magazynowej i operator dźwigu HDS
- Specjalista .ds. zakupów i gosp. magazynowej i operator wózka widłowego.
Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 4-miesięczny staż zawodowy u pracodawców (planowany
termin rozpoczęcia: listopad 2016r.).
Ze środków projektu pokrywamy koszty wynagrodzenia dla stażysty (stypendium stażowe), koszty
badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia.
Do obowiązków pracodawcy należy:
-

zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu wraz z niezbędnym wyposażeniem,
określenie zakresu obowiązków stażysty,
przeszkolenie stażysty z zakresu BHP i ppoż
wyznaczenie opiekuna stażu, który będzie udzielał stażyście wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych zadań
przygotowanie opinii dla uczestnika po zakończeniu stażu.

Pragniemy, aby odbyty staż był cennym doświadczeniem zawodowym dla Naszych podopiecznych,
a równocześnie stał się argumentem przemawiającym za podjęciem pracy w Państwa Instytucji.
W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy zachęcamy do kontaktu:
 email: kielce@abakus-konsulting.pl
 tel.: 797-466-355
Zapraszamy do współpracy!
ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów
e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
tel.: 17 859 26 68

Biuro Projektu:
ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce
e-mail: kielce@abakus-konsulting.pl
tel.: 797 466 355

