
Spotkanie informacyjne 

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne - oferta pracy w Wojsku Polskim (WKU Kalisz).  

II termin 29.05.2017r. 

Cel spotkania informacyjnego: Celem spotkania informacyjno-rekrutacyjnego jest przedstawienie ofert pracy  

                                                     w Wojsku Polskim.  

 

Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, sala 215 

 

Data spotkania: - II termin 29.05.2017r. 

 

Godzina rozpoczęcia: 11:00  

  

Informacje: 

Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym, zakończyły naukę i posiadają: 

- zdolność do czynnej służby wojskowej - kat. "A", 

- niekaralność sądową, 

- obywatelstwo polskie, 

- minimalne wykształcenie - gimnazjalne, 

- ponadto poszukiwani kierowcy z prawem jazdy kat. "C", "C+E". 

Mogą złożyć wniosek w WKU w Kaliszu o powołanie do służby przygotowawczej: 

- czas trwania: do 4 miesięcy w korpusie szeregowych, 

- uposażenie zasadnicze: 960 zł brutto miesięcznie, 

- w okresie szkolenia: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna, 

- po otrzymaniu karty powołania: ustawowa ochrona stosunku pracy, okres pełnienia służby przygotowawczej  

  wlicza się  pracownikowi do okresu zatrudnienia, wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, 

- po zakończeniu służby przygotowawczej: podpisanie kontraktu i nadanie przydziału kryzysowego w ramach NSR, 

  udział w ćwiczeniach rotacyjnych do 30 dni w roku, możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby  

  wojskowej. 

  

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą w pokoju nr 203, 209 w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Ostrzeszowie lub telefonicznie 62-7320790 w.203, 209: 

- II termin spotkania - do dnia 25.05.2017 roku do godziny 14:00 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zwraca się z prośbą aby w dniu 11.05.2017r. po godzinie 15:00 

oraz w dniu 26.05.2017r. na stronie internetowej www.pupostrzeszow.pl > Wydarzenia i aktualności 

sprawdzić informację nt. spotkania, ponieważ w przypadku braku osób zainteresowanych spotkanie 

zostanie odwołane. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Karina Kopka – Pośrednik pracy – DK,  62 732 07 90 w. 203  

 

Magdalena Kozłowska – Pośrednik pracy – DK,  62 732 07 90 w. 203 

 

Jakub Kasprzak – Specjalista ds. programów,  62 732 07 90 w. 209 

http://www.pupostrzeszow.pl/#top

