* właściwe zaznaczyć
KRAJOWA OFERTA PRACY
Oferta otwarta: zawierająca dane umożliwiające identyfikację pracodawcy*
Oferta zamknięta: niezawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy*
Oferta pracy tymczasowej*
Oferta pracy subsydiowanej*
I. Dane dotyczące pracodawcy / agencji zatrudnienia
Forma prawna działalności*:
Nazwa pracodawcy:
…………………………………… 1. Sp. z o.o.
…………………………………… 2. S.A.
…………………………………… 3. S.C.
4. Sp. jawna
…………………………………… 5. Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
6. Jednostka budżetowa
7. Inne ……………………………..
…………………………………….

NIP:
REGON:

8. Agencja zatrudnienia#
Nr wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia ………………………….
# oferta stanowi / nie stanowi*
oferty pracy tymczasowej w
rozumieniu art. 19g ustawy

PKD:
Liczba zatrudnionych
pracowników:

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów oraz preferowana forma
kontaktów między PUP i osobą wskazaną przez pracodawcę:

Imię i nazwisko: ……………………………………….........................
Stanowisko: ……………………………………………………………
Telefon*/E-Mail*/Osobisty*/Inne*…..…….......................................................

II. Dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy
Nazwa zawodu:
Kod zawodu:
…………………………….
…………………………….
Liczba wolnych miejsc pracy:

Ulica: ………………………………………..
Miejscowość: ..………………………………
Kod pocztowy:
Gmina: ………………………………………
Telefon: ……………………………………..
Nr fax: ………………………………………
e-mail: ………………………………………
strona internetowa: ……….............................
……………………………………………….
Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą*:
1. kontakt osobisty w godz. …………………
2. kontakt telefoniczny (nr tel. ……………..)
3. e-mail ……………………………………..
4. inny (jaki? ………………………………..
…………………………………………...)

Wysokość wynagrodzenia brutto:
………………………………………..
System wynagradzania:
………………………………………..

Nazwa stanowiska:
………………………………………………
………………………………………………
Ogólny zakres obowiązków:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Rodzaj umowy*:
1. na czas nieokreślony
2. na czas określony
3. na okres próbny
4. na zastępstwo
5. umowa zlecenie
6. umowa o dzieło
7. umowa agencyjna
8. umowa o pracę tymczasową
9. inne (jakie? ………………………)

Data rozpoczęcia pracy:

Okres zatrudnienia/wykonywania pracy
(dot.umowy o pracę, umów cywilnoprawnych)

w tym dla osób niepełnosprawnych:
Wnioskowana liczba kandydatów:
Miejsce wykonywania
pracy:
……………………………
……………………………
……………………………
System i rozkład czasu
pracy*:
1. jednozmianowa
2. dwie zmiany
3. trzy zmiany
4. ruch ciągły
5. inne (jakie? ……………)

Adres pracodawcy:

Wymiar czasu pracy*:
1. pełny
2. pół etatu
3. 3/4 etatu
4. inny (jaki? ………………….)

………………………………………..

……………………………………………….

III. Dane dotyczące oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy
Poziom wykształcenia
Umiejętności:
Uprawnienia:
(kierunek /specjalność):
………………………………………
………………………………………………
……………………………
………………………………………
………………………………………………
……………………………
………………………………………
………………………………………………
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków obcych
Zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów
……………………………
z określeniem poziomu ich znajomości: z państw EOG*: (jeżeli zaznaczono TAK
……………………………
………………………………………
proszę wypełnić część V)
……………………………
………………………………………
TAK
NIE
……………………………
………………………………………

* właściwe zaznaczyć
IV. Postępowanie z ofertą pracy
Okres aktualności oferty:
od ………………………….
do ………………………….

Informacja starosty na temat
możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych podmiotu
powierzającego wykonanie
pracy cudzoziemcowi w oparciu
o rejestry bezrobotnych
i poszukujących pracy

Częstotliwość kontaktów z osobą
wskazaną przez pracodawcę:
………………………………………...
...............................................................
Jestem zainteresowany
upowszechnieniem oferty pracy
w wybranych państwach EOG:
TAK
NIE

Oferta jest zgłoszona w tym samym czasie
do innego powiatowego urzędu pracy
TAK
NIE
Jeżeli tak, to w jakim?
……………………………………………….
Jestem zainteresowany przekazaniem oferty
do innych powiatowych urzędów pracy:
TAK
NIE

Jeżeli tak, to w jakim?
Jeżeli tak, to w jakim?
………………………………………... ………………………………………………
………………………………………... ………………………………………………
Jestem zainteresowany zorganizowaniem giełdy pracy:
Giełda pracy to zorganizowana przez urząd pracy forma
bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma
TAK
NIE
kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy
spośród osób zarejestrowanych
V. Wymagania uzupełniające dla obywateli UE/EOG
TAK

NIE

1. Poziom znajomości języka polskiego …………………………...………………………………………………………
2. Rodzaj dokumentów wymaganych przez pracodawcę ……………………...…………………………………………..
3. Język, w jakim należy składać dokumenty ……………...………………………………………..……………………..
4. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie TAK / NIE * na koszt pracownika/pracodawcy *
5. Pracodawca zapewnia wyżywienie TAK / NIE * na koszt pracownika/pracodawcy *
6. Pracodawca sfinansuje lub dofinansuje koszty podróży lub przeprowadzki TAK / NIE *, warunki
….…...……………………………………………………………………………………………………………………...
7. Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy krajowego, w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji ….....………………………………………..……………………………………………………………….
8. Państwa UE/EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona …………………………………………..
9. Inne niezbędne informacje ze względu na charakter wykonywanej pracy
……..………...…………………...………………………………………………………………………………………...
VI. Oświadczenia pracodawcy
Oświadczam, że w okresie 365 dni przed zgłoszeniem Krajowej Oferty Pracy nie zostałem(am) / zostałem(am)* ukarany lub
skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jestem / nie jestem* objęty postępowaniem
dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
Oświadczam, iż nie zawarłem(am) / zawarłem(am)* w Krajowej Ofercie Pracy wymagań, które naruszają zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
Oświadczam, że krajowa oferta pracy została / nie została * zgłoszona do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu (art. 36 ust. 5a
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
W przypadku zgłoszonej Krajowej Oferty Pracy w formie OTWARTEJ wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie danych
umożliwiających identyfikację pracodawcy TAK / NIE *.
Zostałem(am) poinformowany (a), że nieuzupełnienie zgłoszenia Krajowej Oferty Pracy w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia
powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.
Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić PUP osobiście lub telefonicznie o nieaktualnej ofercie pracy, o dokonaniu wszelkich
zmian dot. m.in. sposobu kontaktu, wymagań wobec kandydatów itp. lub o potrzebie przedłużenia daty ważności oferty pracy.
……………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………..
Podpis pracodawcy/osoby upoważnionej

POUCZENIE: W przypadku gdy pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania dyskryminujące, lub zgłosił tę ofertę pracy do innego
powiatowego urzędu pracy lub w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem
za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy, powiatowy urząd
pracy powiadamia pracodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem o odmowie przyjęcia oferty pracy do realizacji. Pracodawca składając ofertę
pracy w PUP wyraża zgodę na kierowanie przez PUP kandydatów do pracy spełniających wymagania oferty.
Kontakt z pośrednikami pracy:

Strzelce Kraj. Al. Wolności 39, tel. 95-7637226, 95-7631660, 95-7631666, 508292 675

Drezdenko ul. Kościuszki 42c/14, 95-7626066, 508274070

Dobiegniew ul. Mickiewicza 3, tel. 95-7611881, 508240684

