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Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia
Dodano: 08.01.2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania
działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Terminy i miejsca szkoleń: 08.01.2018r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48,
07-436 Lipniki; 09.01.2018r. - Sala Bankietowa'' U Cichosza", ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele
czytaj więcej na temat Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia
OGŁOSZENIE
Dodano: 29.12.2017

Zakończył się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej .
czytaj więcej na temat OGŁOSZENIE
Ogłoszenie
Dodano: 14.12.2017

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski.
Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków dokona autoprezentacji pomysłu na działalność gospodarczą
przed komisją ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wniosek można
pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych -do pob
czytaj więcej na temat Ogłoszenie
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Dodano: 11.12.2017

Dla kogo? uczniowie liceum, technikum i szkoły zawodowej (również niepełnoletni) studenci osoby dorosłe, które chcą
nabyć nowe kwalifikacje Po co? Uczniowie liceum otrzymują tytuł technika Uczniowie technikum mogą bardzo łatwo
zdobyć drugi zawód, gdyż np. technik agrobiznesu i technik rolnik zdają ten sam egzamin kwalifikacyjny Nie trzeba
mieć matury, żeby zdobywać nowe kwalifikacje Większe możliwośc
czytaj więcej na temat KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Dzień wolny
Dodano: 04.12.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że 27.12.2017 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające
w sobotę 11.11.2017 r.
czytaj więcej na temat Dzień wolny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego
Dodano: 01.12.2017

Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę: Konrad Adamczyk ITKON, ul.
Mazurska 11/16, 11-500 Giżycko Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania zamawiającego
oraz zaoferował najniższą cenę. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 01.12.2017 r. do godziny 14:00 ofe
czytaj więcej na temat Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Dodano: 29.11.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego do siedziby urzędu. I. Przedmiot zamówienia: 1) dyski do macierzy DELL PowerVault MD3820i, 600GB
10tys. obr./min SAS 12Gb/s 2,5-calowy dysk twardy z możliwością wymiany bez wyłączania systemu - 5 szt., 2TB
NLSAS 512n 12Gb/s 7,2tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy z możliwością wymiany podczas pracy - 3 szt.;

czytaj więcej na temat Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego
Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców
Dodano: 19.10.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem
wsparcia na tworzenie miejsc pracy w ramach środków algorytmowych i programu „Mazowsze 2017”.
Pracodawco/przedsiębiorco jeżeli tworzysz miejsce pracy skorzystaj z : 1. Refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy – dofinansowanie do kwoty 24 000 zł. na utworzenie stanowiska pracy za zatrudnienie
skierowa
czytaj więcej na temat Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców
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