ZG OSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
OFERTA: OTWARTA

* , ZAMKNI TA

**

I. INFORMACJE DOTYCZ CE PRACODAWCY
1.Nazwa pracodawcy ....................................................

3. Adres pracodawcy

.......................................................................................
kod pocztowy ..........................................................
.......................................................................................
2. Nazwisko i stanowisko osoby wskazanej przez pracodawc
do kontaktu

ulica .........................................................................

.......................................................................................

miejscowo

.............................................................

telefon lub inny sposób porozumienia si
gmina .......................................................................
........................................................................................
4. Numer statystyczny pracodawcy

5.Forma prawna prowadzonej dzia alno ci
prywatna

publiczna

REGON...............................................................................
6. Liczba zatrudnionych pracowników .........................
NIP………………………………………………………..
7.Czy pracodawca jest agencja zatrudnienia zg aszaj
Podstawowy rodzaj dzia alno ci w/g PKD ........................

ofert pracy tymczasowej TAK

NIE

II. INFORMACJE DOTYCZ CE ZG OSZONEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY
ZAROBKOWEJ
8. Nazwa zawodu

9. Nazwa stanowiska

...............................

..................................

...............................

..................................

15. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia …………………………..

- w tym dla osób niepe nosprawnych ...............................

16. Wnioskowana liczba kandydatów

10. Kod zawodu

...............................
11. Miejsce wykonywania pracy
...............................................

17. Rodzaj umowy

18. Informacje o systemie
i rozk adzie czasu pracy
(zmianowo )

12. Dodatkowe informacje
/mo l. zakwaterowania/
.....................................

..............................................

.....................................

13. Wysoko wynagrodzenia
/miesi cznie brutto/
..........................................

..............................

1/umowa na czas nieokre lony
2/umowa na czas okre lony
3/umowa zlecenie
4/umowa o dzie o
5/umowa na zast pstwo
6/umowa na okres próbny
7/umowa w niepe nym wymiarze
czasu pracy

1/jednozmianowa
2/dwie zmiany
3/trzy zmiany
4/ruch ci y
5/inne

14. Wymagania-oczekiwania pracodawcy
1/wykszta cenie........................................................................
2/sta pracy .............................................................................
3/ znajomo

j zyków obcych.................................................

19. Data rozpocz cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
.......................................................................................................
20. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy

................................................................................................

..........................................................................................................

4/umiej tno ci, uprawnienia.....................................................

21.Proponowany zasi g upowszechniania oferty pracy
1)terytorium Polski
2)terytorium Polski i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein
i Szwajcaria)

.................................................................................................
...................................................................................................
………………………………………………………………..

22. Czy oferta jest z ona w celu uzyskania informacji starostywymaganej do zezwolenia na prac dla cudzoziemca?

………………………………………………………………..
TAK
NIE
22a. Czy pracodawca zgadza si na kierowanie kandydatów przez Urz d ?

TAK

NIE

23.

wiadczenie pracodawcy:
1) oferta pracy zg oszona do PUP w ......................................../oferta pracy zg oszona wcze niej do innego
PUP***
2) wyra am/nie wyra am zgod /y na podawanie do wiadomo ci publicznej informacji umo liwiaj cych
identyfikacj pracodawcy przez osoby niezarejestrowane w PUP,
3) w okresie 365 dni przed dniem zg oszenia oferty pracy pracodawca zosta /nie zosta * skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest/nie jest* obj ty post powaniem wyja niaj cym w tej
sprawie,
4) przekaza /nie przekaza * ofert pracy do wskazanych powiatowych urz dów pracy w celu upowszechnienia w
ich siedzibach. Je li tak, to jakich............................................................................................................................
5) zobowi zuj si do niezw ocznego powiadomienia PUP w przypadku utraty aktualno ci oferty

III. Adnotacje powiatowego urz du pracy(wype nia PUP)
24.Nazwisko i stanowisko s

bowe osoby rejestruj cej pracodawc

…………………………………………………………………………………………………………………………………

25. termin realizacji oferty (okres aktualno ci oferty) oraz cz stotliwo

kontaktów z pracodawc .

Ustalono z pracodawc 30-dniowy termin wa no ci oferty. W przypadku wcze niejszego wycofania oferty, pracodawca powiadomi
urz d telefonicznie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
26. Pracodawca jest/nie jest*** zainteresowany udzia em w Gie dzie Pracy
27.Data przyj cia zg oszenia
....................................

28. Data anulowania oferty
............................................

29. Numer zg oszenia
..................................................

30. Sposób przyj cia oferty
1/pisemnie
2/faksem
3/inna forma

31.Inne informacje: przeanalizowano ofert pracy w celu unikni cia wymaga dyskryminuj cych (tak/nie)

32.Potrzeba pomocy w zmianie wymaga dotycz cych kwalifikacji i umiej tno ci okre lonych w ofercie lub doboru kandydatów do pracy
- przekazanie informacji do doradcy zawodowego (tak/nie).
data przekazania informacji……………………………………
33.Potrzeba przeszkolenia kandydatów na zg oszone stanowisko pracy – przekazanie informacji do specjalisty do spraw rozwoju zawodowego (tak/nie).
data przekazania informacji……………………………………

34.Adnotacje doradcy zawodowego

…………………………………….
Data i podpis doradcy zawodowego
35.Adnotacje specjalisty do spraw rozwoju zawodowego

…………………………………………………………
Data i podpis specjalisty do spraw rozwoju zawodowego

*Oferta otwarta – przedstawiana bezrobotnym lub poszukuj cym pracy jako oferta zawieraj ca dane umo liwiaj ce identyfikacj pracodawcy.
**Oferta zamkni ta - realizowana bezpo rednio przez po rednika pracy jako oferta niezawieraj ca danych umo liwiaj cych identyfikacj
pracodawcy.
*** niepotrzebne skre li

REALIZACJA OFERTY PRACY
Osoba proponowana
Data
przed enia
zg oszenia

Imi i nazwisko osoby
proponowanej do pracy

Jest bezrobotna z grupy
Niepe nos
prawni

Pozostali

Pobiera zasi ek
Tak
Nie

Zg oszenie realizuje: ...............................................................................

Wynik skierowania
Jest poszukuj ca pracy z
grupy
Niepe nos
Pozostali
prawni

Zatrudniona
z dniem

Nie zatrudniona
Tak

Poda
Przyczyn

Nie
stawi a
si do
pracy

Nie
stawi a
si do
Urz du

