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2018-06-22
Szansa na zatrudnienie
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie prowadzi nabór dla osób posiadających wykształcenie
średnie.
Zobacz więcej

2018-06-20
Aktualne nabory wniosków
Aktualne informacje o naborach wniosków dotyczących refundacji kosztów zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych,
które ukończyły 45 roku życia.
Zobacz więcej

2018-06-20
Nabór wniosków na refundację kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby po 50 roku życia
Nabór wniosków na refundację kosztów wynagrodzenia za zatrudnienia osoby po 50 roku życia.
Zobacz więcej

2018-06-20
Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Katalog form wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.
Zobacz więcej

2018-06-19
Nabór wniosków na roboty publiczne.
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych.
Zobacz więcej

2018-06-18
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby
bezrobotnej w ramach programu dotyczącego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.
Zobacz więcej

2018-06-15
Pakiety 50+ rozdane
Teraz „Czas na zmiany”.
Zobacz więcej

2018-06-15
Kolejne spotkanie informacyjne za nami
15 czerwca 2018 roku, Mobilny Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie gościł w Paczkowie.

Zobacz więcej

2018-06-15
Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne
W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR). Zarząd
stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Zobacz więcej

2018-06-14
Rekrutacja do firmy Mondelez w Skarbimierzu przez Agencję Randstad
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do koncernu Mondelez w Skarbimierzu produkującego m.in. batony Milka, Oreo, Prince Polo
oraz produkty marki Cadbury.
Zobacz więcej
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