OGŁOSZENIE O NABORZE
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH
LIDER w PROJEKCIE
oraz
PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.
PARTNER w PROJEKCIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU
,,POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość”
Projekt adresowany jest do osób
niezarejestrowanych w urzędzie
świętokrzyskiego (osoby fizyczne,
województwa świętokrzyskiego w
zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

biernych zawodowo lub osób bezrobotnych
pracy w wieku 18-29 lat z województwa
które zamieszkują lub uczą się na obszarze
rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły

Proces rekrutacji rozpocznie się
od 24.02.2021 r. i trwać będzie do 15.03.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
1.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne
w formie papierowej lub elektronicznej.
2. Dokumenty można składać także osobiście w: Biurach Projektu
Biura Projektu:
Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza Sp. z o .o
ul. 1 Maja49,
26-110 Skarżysko-Kamienna,
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-12.00.
tel: 510-931-343

Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Mickiewicza 1a,
27-200 Starachowice,
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00
tel:41 274 46 90

3. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być
one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru
W przypadku aplikowania w naborze ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach

b. W przypadku aplikowania w naborze ogłoszonym przez Podkarpacką Agencję
Konsultingowo Doradczą Sp. z o .o.

5.Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub
odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we
wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej
należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
6.Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane
w wymaganych miejscach(dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi
załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu
elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać
potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem „i muszą być opatrzone czytelnym
podpisem kandydata/tki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Strona internetowa: www.farr.pl oraz www.pakd.pl www.pots.pakd.pl
e-mail: farr@farr.pl oraz tsp@pakd.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

