
Kraków, dnia 7.02.2012r
KON.721.7.2.2012

Mościckie Centrum Kultury
w Tarnowie Mościcach 

Szanowni Państwo, 

W  dniu  6.02.br.  na  stronie  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Krakowie  - 
www.wup-krakow.pl opublikowano  listy  rankingowe  instytucji,  które  zostały 
zakwalifikowane  do  organizacji  zatrudnienia  subsydiowanego  i/lub  staży 
zawodowych  dla  uczestników  projektu  „KONSERWATOR  –  program  aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. 

Państwa oferta:
- stażu zawodowego na rok 2012 zgłoszona we wniosku pod numerem 

IV.a (stażysta – referent ds. organizacji imprez, 1 osoba) 
jest  rekomendowana do  dofinansowania.  Rozpoczęcie  zatrudniania  i/lub 

staży zawodowych planowane jest na 1.04.br. 

Od dnia 6.02. prowadzona jest rekrutacja na oferty znajdujące się na listach 
rankingowych.  Rekrutacja będzie prowadzono do dnia 22.02.br.

Prosimy  o  potwierdzenie  zainteresowania  uczestnictwem  w  projekcie  jako 
organizator zatrudnienia subsydiowanego i/lub staży zawodowych w roku 2012 na 
stanowiska  zawarte  w wymienionych  powyżej  ofertach  zakwalifikowanych  do 
dofinansowania w ramach tegorocznego konkursu.  Odpowiedź proszę przekazać 
drogą  e-mailową   na  adres:  adela@wup-krakow.pl do  dnia  8.02.br. Brak 
odpowiedzi  traktowany  będzie  jako  niewyrażenie  zgody  i skutkować  będzie 
wykreśleniem Państwa instytucji z list rankingowych.

W  przypadku potwierdzenia zainteresowania udziałem w projekcie prosimy 
o upowszechnienie informacji o wszystkich wymienionych powyżej  ofertach (pliki w 
załączniku).  Oferty   wraz  ze  skrótową   informacją  o  projekcie  powinny  zostać 
umieszczone  w  trybie  pilnym  w  zwyczajowych  miejscach  publikacji  ofert  pracy 
w Państwa  Instytucji  tj.  np.  strona  internetowa,  gablota  w  instytucji,  Biuletyn 
Informacji  Publicznej,  zaprzyjaźnione urzędy,  instytucje  itp.  Jednocześnie  prosimy 
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o przesłanie  na  adres  adela@wup-krakow.pl informacji  (linka  lub  opisu)  o miejscu 
zamieszczenia oferty (do dnia 14.02.br)

Zachęcamy także do próby dotarcia do potencjalnych beneficjentów innymi 
kanałami (np. poprzez Państwa bazy danych,  kontakty z lokalnymi  środowiskami, 
ośrodki  pomocy społecznej).  Proszę pamiętać o wymaganiach,  jakie  stawiane są 
uczestnikom projektu – muszą to być osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym 
zarejestrowane w powiatowych  urzędach pracy jako bezrobotne.  Zwracamy także 
uwagę  na  preferencje  stosowane  przy  kwalifikowaniu  na  dane  stanowisko  pracy 
(osoby  długotrwale  bezrobotne,  niepełnosprawne,  powyżej  50  roku  życia,  objęte 
wsparciem pomocy społecznej). 

Zespół realizujący projekt  przekaże Państwa oferty do powiatowego urzędu 
pracy działającego na Państwa terenie.  Ponadto wszystkie  oferty dostępne są na 
stronie www.wup-krakow.pl. 

Sposób rekrutacji 

W  związku  z  dużą  liczbą  dofinansowanych  ofert  z  terenu  powiatu 
tarnowskiego  oraz  miasta  Tarnów  planujemy  zorganizowanie  spotkania 
w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Tarnowie  w  terminie  pomiędzy  16-20.02.br. 
Dokładna  data  i  miejsce  spotkania  zostanie  podana do wiadomości  na  początku 
przyszłego  tygodnia  –  informacja  ta  zostanie  przekazana  do  Państwa  drogą  e-
mailową. Prosimy informować osoby zainteresowane o planowanym spotkaniu oraz 
zachęcić  do  śledzenia  naszej  strony  internetowej,  gdzie  opublikowany  zostanie 
szczegółowy harmonogram planowanych spotkań.

W załączniku przesyłamy:  rekomendowane oferty z Państwa Instytucji  oraz 
skrótową informację o projekcie. Całość dokumentacji rekrutacyjnej dostępna jest na 
stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (www.wup-krakow.pl/konserwator). 
Wypełnione  dokumenty  wraz  z załącznikami  należy  składać  w  Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Krakowie lub w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem 
zamieszkania osoby ubiegającej się o udział w projekcie w terminie do 22.02.br.

Informujemy także, że ocena formularzy zgłoszeniowych dokonywana będzie 
przez pracowników Zespołu ds. realizacji projektu. Osoby, które uzyskają największą 
liczbę punktów na etapie rekrutacji zostaną skierowane do Państwa na rozmowę (w 
miarę  możliwości  3-5  osób  na  1  stanowisko  pracy).  Ostateczna  decyzja 
o zatrudnieniu osoby podejmowana jest przez Państwa instytucję. Członkom Zespołu 
ds.  realizacji  projektu  przysługuje  jednak  prawo  do  udziału  w  rozmowach 
rekrutacyjnych  w  charakterze  obserwatorów  z  głosem  doradczym  prezentującym 
interesy projektu. 
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W  razie  pytań  prosimy  o  kontakt.  Osobami  wskazanymi  do  udzielania 
informacji  są:  p.  Anna  Dela  (adela@wup-krakow.pl)  lub  p.  Magdalena  Augustyn 
(maug@wup-krakow.pl), tel. 12 61 98 433.

  

Włodzimierz Kurdziel

                                       Kierownik                               
                            Zespołu zadaniowego 
              ds. realizacji projektu „Konserwator – program 
              aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia”

Załączniki:
1. Oferty pracy
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2. Informacja o projekcie

Otrzymują:
1. Adresat (drogą e-mailową)
2. a/a
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