ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego
1. Nazwa pracodawcy

CAZ.P.900………./……….
2. Adres siedziby pracodawcy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ulica Tadeusza Kościuszki 78/82
……………………………………………………………………..... 10-555 Olsztyn
Gmina Olsztyn
Telefon: 89 524 36 66
3. Numer statystyczny
4. Podstawowy rodzaj
pracodawcy (REGON)

działalności wg PKD

000331659

e-mail: SekretariatUSOLS@stat.gov.pl

8411Z
6. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności

5. NIP

739-020-72-08
7. Czy pracodawca jest agencją
zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy
tymczasowej?
TAK*/
NIE
Jeśli TAK, należy podać numer
wpisu/certyfikatu KRAZ:……….

1) prywatna
a) Spółka z o.o.
b) Spółka Akcyjna
c) Spółka Cywilna

d) Spółka Jawna
e) Agencja Pracy Tymczasowej
f) Działalność gospodarcza
g) Inna ……………………

2) publiczna
jaka? Jednostka państwowa

8. Oferta zgłaszana w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 88 c ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy? TAK/ NIE

Pracodawca wyraża zgodę na kierowanie przez PUP kandydatów do pracy spełniających wymagania oferty?
TAK*/NIE

9. Osoba do kontaktu Marta Majewska (kierownik wydziału)

10. Liczba zatrudnionych pracowników 210

Telefon 89 524 36 31

11. Preferowana forma kontaktu pracownika urzędu z
pracodawcą

e-mail Wydz.KadriSzkol.OLS@stat.gov.pl

- kontakt telefoniczny
- kontakt e-mail
- kontakt inny …………………………………...

II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy
12. Nazwa zawodu
13.Nazwa stanowiska
Ankieter
Ankieter
15. Kod zawodu
4227

16. Adres miejsca wykonywania pracy
Praca w terenie – powiat olsztyński, miasto
Olsztyn

18. Rodzaj umowy stanowiący podstawę wykonywania pracy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X Umowa o pracę
 Na okres próbny od ………… do …………..
X na czas określony pierwsza umowa na 6 miesięcy.
 na czas nieokreślony od …….. do …………..
 umowa zlecenie od ………… do …………..

 Umowa o dzieło
 oferta pracy tymczasowej
 inne ………………

14. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia
1
– w tym dla osób niepełnosprawnych
0
– dla kandydatów z państw EOG - dla
0
Zainteresowanych załącznik
17. Dodatkowe informacje (możliwość zakwaterowania,
inne) Oferujemy stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, trzynaste wynagrodzenie,
pakiet socjalny.

………………………………………………………..
19. Zmianowość
1) jedna zmiana
Godziny pracy
2) dwie zmiany
od…………………
3) trzy zmiany
do…………………
4) ruch ciągły
5) inna – praca w zadaniowym systemie czasu pracy

WYMIAR CZASU PRACY:  1 etat,  inny ……………………………………
20. Wysokość wynagrodzenia (kwota brutto) 21 System wynagrodzenia (miesięczny, godzinowy, 22. Okres zatrudnienia/wykonywania umowy
3010 zł + dodatek stażowy

akord, prowizja) - miesięczny

III. Oczekiwanie wobec kandydata do pracy:
23. Wymagania – oczekiwania pracodawcy
Poziom wykształcenia – wykształcenie średnie
Kierunek/Specjalizacja ……………………………………………..
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letni staż pracy
Uprawnienia/Umiejętności komunikatywność, systematyczność,
odpowiedzialność, posiadanie prawa jazdy
Znajomość jęz. obcych /stopień znajomości ……………..…………

01.03.2022 r.

24. Ogólny zakres obowiązków: Przeprowadzanie w terenie badań
ankietowych wymagających kontaktów z respondentami:
odwiedzanie wylosowanych do badania mieszkań, wytypowanych
punktów sprzedaży detalicznej i zakładów usługowych. Prace nad
ankietami przed ich przekazaniem do sprawdzenia przez
koordynatora, symbolizacja ankiet oraz danych zebranych w czasie
wywiadu.

IV. Postępowanie z ofertą pracy:
25. Częstotliwość kontaktów Urzędu Pracy z pracodawcą – raz w tygodniu

26. Data aktualności oferty do 04.02.2022 r.

Oświadczenie Pracodawcy
Zgodnie z art. 36 ust. 5f oświadczam, iż w okresie do 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy nie zostałem ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem
za naruszenie przepisów prawa pracy oraz nie jestem objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
Oświadczam, że oferta na powyższe stanowisko nie została zgłoszona do innego Urzędu Pracy.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na upowszechnienie oferty pracy w formie umożliwiającej identyfikację pracodawcy.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na upowszechnienie jej w Miejskim Urzędzie Pracy/Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Olsztyn, 18.01.2022 r.
Miejscowość i data
* niewłaściwe skreślić

Marek Morze - Dyrektor
czytelny podpis p racodawcy lub osoby upoważnionej

V. Adnotacje Urzędu Pracy
25. Data przyjęcia zgłoszenia
……………………………………

26. Numer zgłoszenia

ofpr/……/……………...
stpr/……/……………....
………….……………....

27. Imię i nazwisko pracownika
przyjmującego ofertę
………………………………….

