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Aktualności
●
●
●
●
●
●
●
●

1
2
3
4
5
6
Następna >
Ostatnia »

2019-02-22
Wsparcie na inwestycje
Nyska Regionalna Izba Gospodarcza wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie zapraszają przedsiębiorców z powiatu nyskiego i prudnickiego
na konferencję pn. „Wsparcie dla przedsiębiorstw na inwestycje i usługi szkoleniowo-doradcze”
Zobacz więcej

2019-02-21
20.000 zł na własny biznes
Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej
Zobacz więcej

2019-02-21
Dotacje dla firm na utworzenie stanowiska pracy
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Zobacz więcej

2019-02-20
Zostań kierowcą autobusu
Szkolenie z gwarancją zatrudnienia
Zobacz więcej

2019-02-19
Praca za atrakcyjne wynagrodzenie
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zatrudnieniu w firmie LG Chem. Firma produkuje akcesoria
elektroniczne – sprzęt audio i video, AGD, urządzenia mobilne, ale również baterie samochodowe. Produkowane komponenty stosowane są w
samochodach takich marek jak: Audi, Hyundai, Kia, General Motors, Daimler, Ford, Volvo, Renault.
Zobacz więcej

2019-02-19
Pożyczki na start
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej od Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Zobacz więcej

2019-02-18
Praca w UM w Nysie
Burmistrz Nysy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: inspektora (symbol INP I) w Biurze do spraw Inwestorów i Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Zobacz więcej

2019-02-18

Rekrutacja na wolontariat
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS).
Zobacz więcej

2019-02-18
Poszukiwane szwaczki – praca w Nysie
Zgłoś się do PUP w Nysie i skorzystaj z możliwości podjęcia pracy w Nysie, w renomowanej firmie KLER.
Zobacz więcej

2019-02-14
Projekt „Wykorzystaj swoją szansę”
Projekt skierowany jest do 72 osób (44 kobiety) w wieku od 30 roku życia.
Zobacz więcej
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