Felhívás
téli közfoglalkoztatási programban való részvételre

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél regisztrált álláskeresők, hogy lehetőségük nyílik
a 2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban részt venni.
A közfoglalkoztatás maximális időtartama:
2013. november 01. – 2014. április 30.
illetve 2013. december 01. – 2014. április 30.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés időtartama:
2013. december 01. – 2014. március 31.
A Közfoglalkoztatás napi munkaideje:
8 órás
Közfoglalkoztatási bér:
Bruttó 75.500.- Ft. vagyis Nettó 49.453 Ft. + kiskorú gyermek után családi adókedvezmény

Közfoglalkoztatási szerződés:
A jelentkezőkkel a meghatározott létszám feltöltési időpontjáig Lajosmizse Város
Önkormányzata közfoglalkoztatási szerződést köt. A szerződés feltételei: Nyilatkozatok
kitöltése, bankszámlaszámmal való rendelkezés, orvosi alkalmassági vizsgálaton való
részvétel és igazolás az alkalmasságról.
A közfoglalkoztatott KÖTELES a képzést elvégezni. Amennyiben nem teljesíti a képzést
a közfoglalkoztatónak azonnali hatállyal meg kell szüntetnie a közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatási jogviszonyát.
A KÉPZÉSRŐL:
A téli közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program képzési elemének finanszírozása a
TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” projekt keretében valósul meg. A képzések napi 6 órás oktatás
formájában történnek, amely a foglalkoztatás 8 órás intenzitásához igazodva 6 + 2 órában
valósul meg.
A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programok:
1. Alapkompetenciákat biztosító képzés (tartalmazza: írást, olvasást, számtant,
informatikát és kommunikációt)
2. OKJ-s képzések
a) konyhai kisegítő
b) motorfűrész-kezelő
c) pénzügyi ügyintéző
3. Program akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező (BETANÍTÓ) képzés
a) betanított parkgondozó

b) betanított házi betegápoló
c) betanított gépkezelő

Az alapkompetencia megszerzésére irányuló képzést LAJOSMIZSÉN a Türr István Képző
és Kutató Intézet fogja lebonyolítani.
A betanító és OKJ-s képzéseket ajánlattételi felhívás alapján, felnőttképzési intézmények
fogják megvalósítani, terveink szerint szintén helyben.
A képzés ideje alatt is a közfoglalkoztatottat 8 órás közfoglalkoztatási bér illeti meg.

A November 01-el induló közfoglalkoztatás „közterület takarító” munkakör betöltésével,
tényleges munkavégzéssel indul, majd december 01-től március 31-ig elindulnak a képzések.
2014. április 01-től április 30-ig ismételt munkavégzéssel zárul a program.

Kérem, hogy akik jelentkezni kívánnak, azt mihamarabb tegyék meg a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal emeleti 3-as irodájában, ahol bővebb információt is kérhetnek
Kasnyikné Földházi Tünde ügyintézőtől. Jelentkezés rögzítése a jelentkezés sorrendjében
történik.
A jelentkezéskor hozzák magukkal:
- személyi igazolvány,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- TAJ kártya,
- Adó kártya,
- Magánnyugdíj pénztár belépési nyilatkozat (ha magánnyugdíj pénztártag)
- Hatósági igazolás gyermekekre járó pótszabadsághoz,
- családi adókedvezményhez gyermekek adatai (TAJ, anyja neve, születési hely, idő),
- Bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat,
- OEP könyv (igazolás az előző munkaviszonyokról)
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