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Zgłaszanie ofert pracy przez internet

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł
brutto/mc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 18,30 zł brutto/godz.

Zgłaszanie ofert pracy
Wypełnij zgłoszenie krajowej oferty pracy
Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 5e pkt 2 znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, prosimy o korzystanie z aktualnego formularza Zgłoszenia oferty pracy, dostępnego na
naszej stronie internetowej.
Od stycznia 2020 r. działa Senioralne Biuro Karier, jest ono odpowiedzią na potrzeby zarówno firm
poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności
zawodowej.
Teraz możecie Państwo dotrzeć ze swoimi ofertami pracy zarówno do szerokiej grupy osób
bezrobotnych, jak również do kandydatów w wieku emerytalnym, którzy aktualnie poszukują
zatrudnienia i chcą wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe.
Jeśli jesteście Państwo otwarci na zatrudnienie osób w wieku emerytalnym, należy w polu formularza
"Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy"
odpowiedzieć TAK na pytanie: Czy oferta jest skierowana również do osób w wieku emerytalnym?
Wtedy oferta pracy ukaże się również na stronie Senioralnego Biura Karier cam.waw.pl/senioralne-biurokarier/dla-pracownika/ w zakładce "Znajdź ofertę pracy".
Ofertę możesz zgłosić również:
e-mail: oferty.krajowe@up.warszawa.pl
w Urzędzie Pracy ul. Młynarska 37A, w punkcie informacyjnym (na parterze), tel. (22) 391 15 82,
(22) 391 15 83
w Urzędzie Pracy ul. Ciołka 10A wypełniając druk w sali numer 209 i składając w kancelarii
w Urzędzie Pracy ul.Grochowska 171b, w kancelarii

Oferty pracy składane w celu uzyskania informacji starosty przyjmowane są wyłącznie online:
https://warszawa.praca.gov.pl/uk/zgloszenie-oferty-pracy
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www.up.warszawa.pl/form_oferty/form_oferty.php, zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie:
Informacja starosty od 1 stycznia 2018 r.
tel. (22) 391 15 75, (22) 391 15 74, (22) 391 15 73, (22) 391 15 72, (22) 391 15 71
e-mail: oferty.mlynarska@up.warszawa.pl

https://warszawa.praca.gov.pl/uk/zgloszenie-oferty-pracy
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