
OGŁOSZENIE O AKTUALNIE PROWADZONYCH REKTUTACJACH NA SZKOLENIA, 
PRZEWIDZIANYCH  DO REALIZACJI W 2012r. 

Nr Nazwa szkolenia

 il
oś

ć 
os

ób

Planowany  okres 
realizacji

Terminy rekrutacji Wymagania 
dla kandydatów 

Ścieżka 
rekrutacji

1 2 3 4 5 6 7
1. Kurs handlowca z modu-

łem sprzedaży artykułów 
mięsnych oraz progra-
mowaniem i obsługą kas 
fiskalnych

10 20.08.2012 – 
05.10.2012

01.06.2012 – 
31.07.2012

kobiety i mężczyźni zarejestr. w 
PUP w W-chu z wyksz. min. 
podstawowym lub gimnazjalnym

Pośrednik 
pracy

Doradca 
zawodowy 

2. Operator koparkołado-
warki kl. III

Szkolenie może być 
realizowane poza tere-
nem Wałbrzycha. 

10 11.06.2012 – 
20.07.2012

26.04.2012 – 
18.05.2012

- kobiety i mężczyźni zarejestr. 
w  PUP w W-chu z wyksz.  min. 
podst. lub gimnaz.; preferowane 
będą osoby posiadające  prawo 
jazdy kat. B oraz doświadczeniem 
w obsłudze m.in. maszyn ciężkich 
- brak przeciwwskazań lekarskich 
do wykonywania zawodu.

Pośrednik 
pracy

Doradca 
zawodowy 

 UWAGA: 
Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach będą miały osoby, które:

 dotychczas  nie  korzystały  ze  szkoleń  organizowanych  i  finansowanych  przez  PUP 
w Wałbrzychu

 wykażą możliwość podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia 
 nie odmówiły bądź nie przerwały z własnej winy udziału w proponowanej przez Urząd formie  

aktywizacji zawodowej.  
Osoby będące uczestnikami szkoleń organizowanych i finansowanych przez PUP w Wałbrzychu w 
latach ubiegłych (zwłaszcza w okresie ostatnich 5 lat) stanowić mogą jedynie rezerwę. 
O udział w szkoleniu nie mogą się ubiegać:

 osoby, które w okresie 24 miesięcy licząc wstecz od daty zgłoszenia gotowości do udziału  
w szkoleniu odmówiły, nie podjęły lub przerwały z własnej winy udział w jakiejkolwiek formie  
aktywizacji proponowanej przez Urząd. 

Koszty dojazdów na szkolenia nie będą refundowane przez Urząd. 

Dodatkowe informacje:
1. Kartę kandydata na szkolenie można pobrać u pośrednika pracy, w Wydziale Szkoleń (pok. nr 9 lub 10) lub 
ze strony internetowej   www.urzadpracy.pl.  
2. Karty kandydata na szkolenie przyjmowane będą tylko w okresach rekrutacji (kolumna nr 5).
3.Urząd  zastrzega  sobie  prawo  wstrzymania  rekrutacji  przed  planowanym  terminem  jej   zakończenia 
w  sytuacji,  gdy  liczba  wpływających  zgłoszeń  znacznie  przewyższy  liczbę  osób  zaplanowanych  do 
przeszkolenia. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji może zostać podana do wiadomości  na dzień przed jej 
zawieszeniem. Stąd na bieżąco należy śledzić  wszelkie komunikaty związane z prowadzonymi naborami 
zamieszczane  na  stronie  www.urzadpracy.pl  .  ,   w  zakładce:  „Podnoszenie  kwalifikacji”,  w  punkcie: 
„Ogłoszenia/informacje o naborach na szkolenia”. 
4. Przy wyborze kierunku szkolenia kandydat winien dokonać sprawdzenia, czy spełnia wstępne wymagania 
kwalifikacyjne do udziału w szkoleniu (kolumna nr 6). 
5. Kartę kandydata można złożyć tylko na jedno szkolenie.
6.  Kartę  należy  wypełnić  dokładnie  i  czytelnie  z  odznaczeniem aktualnego  adresu  do  korespondencji  i 
numeru telefonu. 
7.Szczegółowe  kryteria  doboru  kandydatów  na  szkolenia  zawarte  zostały  w  Zarządzeniu  nr  36/2008 
Dyrektora Powiatowego Urzędu w Wałbrzychu z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Zespołu ds 
rozpatrywania  zgłoszeń  osób  uprawnionych  do  szkoleń  oraz  kwalifikowania  i  doboru  kandydatów  na 
szkolenia  grupowe  (...).   W/w  Zarządzenie  zostało  opublikowane  na  stronie  internetowej  Urzędu 
www.urzadpracy.pl  .  
8.  Urząd nawiąże kontakt jedynie z osobami, które decyzja Zespołu ds rozpatrywania zgłoszeń (...) zostały 
zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Wszelkie  zapytanie  w sprawie  szkoleń można kierować do specjalistów ds rozwoju  zawodowego  
tel. 74/8407380, 8407386.
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