Munkaügyi képviselet Recsken

2013. szeptember 12. csütörtök, 14:44

Az elmúlt héten befejeződött a Pétervásárai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Recski Munkaügyi Képviseletének kialakítása. A képviselet szerves részévé vált az országos
munkaügyi szakrendszernek.

A kiépített számítógépes hálózat azonnali, közvetlen hozzáférést biztosít a központi munkaügyi
nyilvántartáshoz, a változások bejegyzése a nyilvántartásba közvetlenül, pontosan és jól
dokumentálhatóan történik. Az ügyfelek számára előírt, együttműködéssel kapcsolatos
igazolások, hatósági bizonyítványok kiállítására helyben, a munkaügyi képviseleten is lehetőség
nyílik.

A képviselet nyitva tartási ideje igazodik a kirendeltség nyitva tartási idejéhez, azaz hétfőtől
csütörtökig 8.00-16.30, pénteken pedig 8.00-14.00 óra között kereshetik fel az ügyfelek.

A munkaügyi képviselet elérhetősége:

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.

Telefon: 36/578-319

Fax: 36/ 578-318

E-mail: hevesmmkpetervasara@lab.hu
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A képviseleten az alábbi ügyeket lehet intézni:
- Álláskereső és szolgáltatást kérő ügyfelek részére az előírt időpontban történő
jelentkezési kötelezettség ügyintézése, a következő jelentkezési időpont egyeztetése
- A jelentkezéshez kapcsolódó utazási költségek elszámolása
- Nyilatkozattétel az elektronikus kapcsolattartáshoz
- Álláskereső nyilvántartást befolyásoló körülmény(ek)ben történő változás bejelentése
- Tájékoztatás munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról
- Tájékoztatás az álláskeresőket foglalkoztatók által igénybe vehető kedvezményekről
- Előre meghatározott időpontban egyéni vagy csoportos tanácsadás igénybe vétele (a
tanácsadás keretében szakemberek segítenek elhelyezkedési, továbbtanulási, életvezetési
problémák megoldásában)
- Hatósági bizonyítvány kiadása (az ügyfelek nyilvántartásról, ellátásáról)
- Adatszolgáltatás ügyfelek részére (az ellátásról, az ellátást érintő letiltásokról, adatlap
kiadása az adóbevalláshoz)

A munkaügyi képviseleten a pénzügyi kötelezettségvállalással összefüggő ügyeket
(álláskeresési ellátások, foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) nem lehet intézni, ezen
ügyekkel továbbra is a pétervásárai kirendeltséghez kell fordulni.

Fontos tudni, hogy a recski képviselet vonzáskörzetében lakó ügyfelek számára továbbra is
biztosított a járási munkaügyi kirendeltségen (3250 Pétervására, Keglevich u. 1.) történő teljes
körű ügyintézés. A képviselet részére a szakmai segítséget, támogatást a járási hivatal
munkaügyi kirendeltségének vezetője biztosítja. Az ügyfelek kérdéseikkel, problémáikkal a
Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetőjéhez, Utassy Csabához fordulhatnak (Tel.: 36/368-218,
Fax: 36/368-220, e-mail: hevesmmkpetervasara@lab.hu ).

Eger, 2013. szeptember 12.

Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal
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