LGD Korona Sądecka w związku z realizacją projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia
osób młodych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez LGD Korona
Sądecka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2,,
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
poszukuje osób chętnych do udziału w 6 miesięcznych stażach zawodowych - które spełniają kryteria
udziału w projekcie, tj.:
➢ osoby w wieku 15-29 lat;
➢ osoby bierna zawodowo;
➢ osoby nie kształcące się;
➢ osoby nie szkolące się;
➢ zamieszkujące na tereny gmin: Gmina Chełmiec, Gmina Kamionka Wielka, Gmina Grybów (gm.
wiejska) i Gmina Grybów (gm. miejska).
Staże będą się odbywały w ramach umów stażowych, zawieranych na okres 6 miesięcy. Szczegóły
realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Projektodawcą a Pracodawcą oraz
oświadczenie podpisywane przez Uczestnika/-czkę Projektu. Wszystkim uczestnikom za udział w stażu
zawodowym w ramach udziału w projekcie, przysługuje stypendium stażowe.

Aktualnie posiadamy złożone przez firmy/instytucje - wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu w ramach projektu, na następujące stanowiska:
STANOWISKO

WYMAGANIA

sprzedawca (branża spożywcza)

Wykształcenie zawodowe lub średnie, osoba
odpowiedzialna, aktualne badania sanitarno epidemiologiczne

ekspedytor

Wykształcenie zawodowe lub średnie, aktualne
badania sanitarno - epidemiologiczne

kierowca

Wykształcenie zawodowe lub średnie, aktualne
badania sanitarno – epidemiologiczne; prawo
jazdy kat „B”, mile widziane C+E

rozbieracz – wykrawacz wieprzowiny i drobiu

Wykształcenie zawodowe, aktualne
sanitarno - epidemiologiczne

magazynier – sklep hydrauliczny

Minimalne doświadczenie w branży, znajomość
obsługi komputera i urządzeń biurowych,
wykształcenie min. zawodowe

asystent do spraw księgowości

Obsługa komputera (Office - Excell)
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badania

monter – składacz okien

Dobry słuch (badanie audiometryczne), stan
zdrowia – dobry, umiejętność obsługi wiertarki,
frezarki, piły

opiekun osób starszych

Praca w zespole, komunikatywność w stosunku
do osób starszych i niepełnosprawnych

robotnik drogowy

Zdolność do wykonywania pracy, odporność
fizyczna, dobry stan zdrowia, zainteresowania
techniczne, zdolności manualne, wyobraźnia
przestrzenna,
wykształcenie
średnie
lub
zawodowe budowlane,

tokarz - frezer

Wykształcenie średnie lub zawodowe w zawodzie

ekonomista

Praca w zespole – wymagane umiejętności
interpersonalne, preferowane wykształcenie
wyższe z obszaru ekonomii, zarządzania lub
prawa, biegła obsługa komputera, pakietu
biurowego i Internetu

sprzedawca branża spożywcza
kasjer handlowy
magazynier
piekarz
cukiernik

Wykształcenie zawodowe lub średnie

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Brak przeciwskazań do pracy w zawodzie
nauczyciela, zaświadczenie o niekaralności,
znajomość języka angielskiego w stopniu
uprawniającym do nauczania w klasach I-III szkoły
podstawowej

W ramach projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych” przewiduje się zwrot
kosztów dojazdu na wsparcie przewidziane w ramach uczestnictwa w projekcie (szkolenia/staże) oraz
refundacje kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz o realizowanych formach wsparcia, można uzyskać na
stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.pl lub w biurze projektu: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,
II p., pok. 19, tel. 18/414 56 58
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