19.10.2018

STAZ dla osob bezrobotnych w Urzedzie Skarbowym Wroclaw Fabryczna

STAŻ dla osób bezrobotnych w Urzędzie
Skarbowym Wrocław Fabryczna
Data publikacji: 07.02.2018
STAŻ W URZĘDZIE SKARBOWYM WROCŁAW-FABRYCZNA
dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wrocław
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna zaprasza osoby zarejestrowane w
PUP Wrocałw jako bezrobotne do odbycia stażu w Urzędzie Skarbowym. Staże
organizowane są od lutego 2018 roku. Czas trwania stażu: nie dłużej niż 6 miesięcy.
Kwalifikacja do odbycia stażu odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej
przeprowadzonej przez kierownika komórki organizacyjnej, w której odbędzie się staż.
Limit miejsc ograniczony.
Celem stażu jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia praktycznych
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia po zakończonym okresie jego
odbywania.
Staże w jednostkach administracji podatkowej dla osób poszukujących pracy są szansą
na zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczestnicy mogą zapoznać się z
zagadnieniami związanymi z profilem działania Krajowej Administracji Skarbowej, jak
również nabyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców m.in. w zakresie
planowania i organizacji pracy, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej oraz
rozwoju
umiejętności
analitycznych.
Dodatkowych informacji dotyczących organizacji staży można uzyskać: Urząd
Skarbowy Wrocław-Fabryczna; ul. Ostrowskiego 5, 53-238 Wrocław, pod numerem
telefonu: 71 7977418 ,71 7977173; pok. nr 122 i 418; dni i godziny pracy: codziennie,
z
wyjątkiem
sobót,
niedziel
oraz
świąt,
od
7:30
do
14:30
oraz
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu; ul. Gliniana 20-22; 50-525 Wrocław; dni i
godziny pracy: codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, od 7:30 do 14:30
Umowa jest realizowana w ramach dwóch projektów:
1. „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław" w
ramach Działania 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (III) oraz powiecie m. Wrocław (III)"
w ramach Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020.
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