
ZGl.OSZENIE OFERTY PRACY CAZ.PP 531/ / 
I. Dane doty<Z .. c:e prac:odawc:y 
1. Nazwa pracoda~6tdzia1nia Miaszkaniowa 

"Zatoka" w Braniewie 
ul. Matejkl 9. 14-500 Branlewo 
~ 556208660 :J 55 (':20 86 50.,."',.,"', m1'1'''''''''' 

2. Nazwisko i ImiE: osoby wskazanej przez pracodawcE: do kontaktow: 

r ,I::: L(.U...~~ Itl ~ 11(,4..........................; ............................................. 
Telefon ~b~n£YJp~1!; ~~umiewania siE:: 
.........5!:J.......................................................... 


! 

3.. Adres pracoda"~rE: !e I q
uhca .............J..........., 


. . "J!,I!,intf\{1)
mlejSCOWOSC .. ·>r· .... ?))O ........ '1:>{7rl {i'fln 

kod pocztowy ~1....: __ ............................ 

G . 'be> AI1' Cl<0mlna \{, . .., .... ·@·x.. · r··~ I 

. ~t)L;~;CX v\'<' ·OeQ.
E-mail: '5~.i;;.:z:5 ..liri~.'o..... . 
Tel./Fa~ .... · .. ;.. · .. · ...... X;;{JA;.:.h)tQ V L 
Strona mternetowa ............ ~ ..........~.f. .......... 


6. Podstawowy rodzaj dZialalnoSci wg PKP _____ 

NIP '?~6.-=-QQ2:5f--Q~ 


4.REGON 5.Forma wlasnoSci 
* publiczna Liczba zatrudnionych pracownikow ..J..«. ......... 

* prywatna 

7.Forma prawn a dzialalnosci: Osba fizyczna;lOsoba prawna~ Sp6ika osobowa Gawna, komandytowa); Stowarzyszenia, fundacja 

8. Oswiadczenie pracodawcy: 

W okresie do 365 dni przed dniem zgloszenia oferty pracy nie zostaiem skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie 

jestem objE:ty postE:powaniem wyjasniajqcym w tej sprawie. 
 .\ j'l:';q)nt r\:r idn 

.- . \D 
Oferta nie jest wtym samym czasie zgloszona do innego powiatowego urzE:du pracy na terenie kraju.<) :: 11 Z E ~ !\RZ 1\ 

• znod~ I nie wyra:iam zgody na upowszechnianie oferty pracy w formie zawieraj<l,9;A~~~~~m.R~;.i.~n,g.( 
pod 's racodawcy lub . ~'" ainionej 

9. pracoda.wca jestagencjq zatr~dnienia .Z91~SZajqcq ofertE:~r~i: tymczasowej (rAiqNIE) .... · .. ·..Katarzyna ~irkowska 'y1~( \ 

Numer WPISU do rejestru agenqf zatrudmema ................................................................. Oferty pracy tymczasoweJ (TAK/NIE) .................. 

II. Dane dot)j~c:e zgloszertiamiiisc:a zabYdnieni~Jilb Inne1:jrac:y zaribkQwej 
i' • . .: . " ~::-. . : ZiC . ;.ii' : T'· '" 

10. Nazwa zawodu 11. Nazwa stanowiska 12. Liczba wolnych miejsc pracy ..... .J,. ......... 


······ .. ·· .. ·.. ······ .. ····r .. •··· 0::~}~~;:~f~::·.... w tym dla osOb niepelnosprawnych .............. 

.,........ ,. '" ...................
~ 

13. Kod zawodu .............. 
 14. Wnioskowana liczba kandydatow ..,.' ...... '.' .. 
15. Miejsce wykonywania pracy: 

'1)'~i~l~,\j"""" 

··~.. 4TiE·j·t·i' ..·cf· ..................... " ........ 


. 

16. Proponowany zasiE:g 
upowszechniana oferty pracy: 
*teren powiatu It 

*teren EOG 
*przekazania oferty pracy do 
wskazanych powiatowych urzE:dow 
pracy w celu upowszechnienia w ich 
siedzibach 

17. Rodzaj umowy: 
1) na czas nieokreslony 

2)lI!." czas okresl~ 
3) umowa na zastE:pstwo 
4) umowa zlecenie 
4) umowa 0 dzielo 
5) inne 

Okres zatrudnienia w przypadku 
pracy na podstawie umowy 0 

prace: ..r.g.... 5:'!:.~.I....'?.~t>(J..o.\.-'1 

18. ZmianowoSc: 
1~ jednozmianowa 
2) dwie zmiany -
3) trzy zmiany 
4) ruch ciqg/y 
5) inne 

19. Praca w godzin~c!J, 
od .:1..~::...... do .b.. 
od ..9.~.~ .... do .. ~.l'OO 

20. Data rozpoczE:Cia pracy 21. Dodatkowe informacje mozliwosc ~~:.~2~i~~~:~racy 
u 

...... }.~:..f?~c.. ~.~.I. zakwaterowania .. ~. 

23. Proponowan~ wysokosc 
wynagrodzenia l1'1iesiE:cznie 

. ( 
brutto ....l.~P.A.I. ...... 

i 

24. System wynagradzania 
* (!!liesiE:cznyJ godzinowy, premiowy, 
akordowy, prowizyjny) 

25. Ogolny zakres obowiqzkow: 
.~ ................................................................. 


~{~;R?i~~~~:t···oreJ;:tc:;'ii:·( ..·····ocl(C-k, 0'(' t-t 
·..·.. ·.. 1· ....·....·...... ·, .. ·...... ··· .. ·•···· .. ·,·····\··..··1· I 

26. Wymagania! !oczekiwania pracodawcy ·?1·~·~·C.L~~.~~.~.c···· ..·~:if:~·~·':?·o!··· .. ······ t.:T <"1 
CI7r+'"1) wyksztakenie: ............ :b..~r:ql!::.~.f ...............,.. ..... 
 '~i ..~:i~.. ~;;:~::~ ....... ~:t~~.l~


2) d •. d . : od M-'" U. e,\ Oh.. QAl-(, ..· .. ·· .. f· .. ···f ............................................... 
OSWla czenle haw owe .." .......... T.................... , 
............................... ,....................................
3) umiejE:tnoSci ....;.9.t~~:.~ ..:'?~.~:.~.':f.::':.....:.0.:1!.:-:It:, ~ , :tIle I 0--.." I. ~ 

4) . k' b!' .• . - 1rcf<Yl..~M £/jE:ZY I 0 ce pozlom znaJomoscl .............. ..................... . 


; " Jl o~ .1901-, ·,t-OII27. Okres aktualr:losa oferty od ...... : ............ do .............. : ..... 
 28. CZE:stotliwosc kontaktow .................................. 


IlL Adnotacje ~rz"upracy ..:.... 
29. Data przyjE:Cia zgtoszenia 30. Nr oferty Syriusz 31. N r stanowiska Syriusz 32. SposOb przyjE:cia oferty: 
.............................. , 
 ., ... , ... , .... , ............. 
 ............ , .... , ... , ...... 
 1) telefonicznie 

2) pisemnie 33. Pracownik PUP 34. Inne informacje 
3) inne 

....................... , .............. 


I 


