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NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STAŻE W III KWARTALE 2015
Zarząd Projektu POKL.04.01.01-00-029/09 ogłasza nabór uzupełniający na staże w III
kwartale 2015 roku (od lipca do września). W edycji uzupełniającej możemy rozdysponować 28
miejsc. W związku z tym, że jest to ostatni nabór, przyjmowani będą kandydaci, którzy jeszcze
nie uczestniczyli w Projekcie - nie brali dotychczas udziału w żadnej formie – użyczenie sprzętu,
staż, praktyka, zajęcia gościnne. Nabór ma charakter ciągły, pod uwagę brana będzie kolejność
zgłoszeń.
Minimalny okres stażu wynosi 2 tygodnie, a stażysta powinien przepracować 30 godzin
(2 tygodnie x 15 godz.). Jednocześnie informujemy, że okres odbywania stażu może zostać
wydłużony do trzech tygodni, w żadnym jednak razie nie może być krótszy niż 2 tygodnie
kalendarzowe.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją, a następnie
uzyskać zgodę wybranego przez siebie zakładu pracy na przyjęcie stażysty. Zgłaszając się
do pracodawcy, warto zabrać ze sobą wydrukowany regulamin lub instrukcję, w których znajdują się
podstawowe informacje na temat organizacji i przebiegu stażu. Na stronie Projektu znaleźć można
listę instytucji, w których dotychczas odbywały się staże i praktyki zawodowe – być może ułatwi
to Państwu znalezienie zakładu, w którym można odbyć staż.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu (pok. 03) od 15 VI 2015 do wyczerpania
miejsc. Kandydaci powinni złożyć:
- wniosek aplikacyjny z uzasadnieniem prośby o przyznanie stażu
- zgodę zakładu pracy na przyjęcie stażysty z planowanym terminem realizacji stażu
- kwestionariusz osobowy (o ile kandydat pierwszy raz uczestniczy w programie staży).
Po sprawdzeniu form uczestnictwa w bazie, kandydat zostanie zakwalifikowany na staż.
Potrzebne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Projektu i złożyć w Biurze
Projektu.
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