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Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási 
Paktum a koronavírussal fenyegetett időben is folytatja tevékenységét annak érdekében, 
hogy ön álláshoz juthasson, és megtalálja az ön számára legmegfelelőbb munkahelyet 
a szigorítások idején is.

Kiknek kívánunk és tudunk segíteni?
Olyan álláskeresőknek, akik az alábbi, támogatható kör valamelyikébe tartoznak:

· legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők
· 25. életévét be nem töltött személyek
· 30 év alatti, pályakezdő álláskeresők
· 50. életévüket betöltött személye
· gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők
· foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
· tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
· megváltozott munkaképességű személyek
  (amennyiben nem kapnak rehabilitációs ellátást)
· roma nemzetiséghez tartozó személyek
· inaktívak
  (rendszeres jövedelem nélküliek, nem regisztrált álláskeresők)

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?
Elhelyezkedési, pályaorientációs, szociális, mentális és jogi tanácsokkal képzett 
szakemberek bevonásával.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Paktum Irodánk
e-mailen és telefonon tartja önökkel a kapcsolatot.

Elérhetőségek:
Telefon: 06-66/510-583
E-mail: ujkigyos.fip@gmail.com
Weboldal: www.paktumbekescsaba.hu
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TISZTELT MUNKÁLTATÓ!
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a koronavírus miatti szigorítások ellenére 
is folytatja munkáját, melynek célja a foglalkoztatási szint emelése, a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkahelyhez juttatása. A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum 
Békéscsaba és a környező települések jelentősebb gazdasági, közigazgatási és 
civilszervezeteinek összefogásával jött létre.

MIVEL FOGLALKOZIK A PAKTUM IRODA?
A Paktum Iroda látja el a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum szakmai 
koordinációval és működtetéssel kapcsolatos operatív feladatait. A helyileg Békéscsabán 
található Paktum Irodát a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. működteti.
A Paktum Iroda személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani a potenciális munkavállalók 
számára, valamint tájékoztatja a vállalkozásokat a támogatási lehetőségekről. Továbbá, 
ha szükséges, közvetíti a feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és 
hatóságok felé.

A Paktum Iroda főbb feladatai:
· a Paktum szervezeti ügyrendjének kialakításában aktív részvétel, a munkacsoportok 
  és az Irányító Csoport munkatervének kialakításában való közreműködés,
· szervezeti találkozók, partnerségi fórumok, valamint irányító csoport ülések, 
  munkacsoportok találkozóinak megszervezése, a tagok információval történő  
  folyamatos ellátása,
· a Paktum szervezet és a Foglalkoztatási Fórum részvevői közötti aktív  
  kapcsolattartás, a szereplők és a szervezeti egységek információval való ellátása,
· munkaerőpiac keresleti (munkáltatók) és kínálati (munkavállalók toborzásával, 
  képzésével foglalkozó szervezetek) oldala közötti információ áramlás segítése, 
  a monitoringhoz és projekttervezéshez szükségesadatgyűjtések koordinálása, kinyert 
  adatok továbbítása.

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?
· munkaerő toborzása,
· a munkavállalók felkészítése a munkába lépés előtt,
· foglalkoztatói igényeken alapuló, álláskeresők részére történő képzések szervezése 
  és finanszírozása.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Paktum Irodánk
e-mailen és telefonon tartja önökkel a kapcsolatot.

Elérhetőségek:
Telefon: 06-66/510-133
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Weboldal: www.paktumbekescsaba.hu
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