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A VDSZ Ifjúsági Tagozatának időszakos kiadványa

Áprilisban ifjúsági tagozat ülése
Lázasan készítjük elő, az áprilisi kongresszus előkészítő
szemináriumunkat, Balatonszemesen.
Remélhetőleg minden szakágból lesz szakág képviseltetni fogja
magát, hogy minél szélesebb véleményt és javaslatokat
dolgozhassunk ki. A kongresszus három bizottságába
alapszabály bizottságok.
Tagozatként amit a mostani kongresszus után szeretnénk
módosítani, hogy a tagozatok képviselői minden bizottságban
képviselve legyen.
Április 25-én a VDSZ budapesti emléktábláját koszorúzzuk meg
a Nyugdíjas Tagozattal közösen a Tűzoltó utcában, majd onnan
utazunk Balatonszemesre.
Terveink szerint végig tárgyaljuk a tagozat teljes kongresszusi
stratégiáját, és több témában konkrét javaslataink is vannak.
Tekintettel arra, hogy a balatonszemesi rendezvényen a
Nyugdíjas Tagozat képviselői is tanácskoznak, néhány kérdést
szeretnénk közösen megvitatni.
Amennyiben szeretnél a szemináriumon résztvenni, jelezd
részvételi
szándékodat
az
1/4612420-as
budapesti
telefonszámon, 2005. április 19-ig.

Ifjúsági Tagozat

Elnökségi jóváhagyás ifjúsági
pályázathoz
A VDSZ elnöksége, márciusi ülésén jóváhagyta,
tagozatunk Európai Uniós pályázatát.
A pályázat a fiatalok esélyegyenlőségének
témakörét dolgozza fel, egyéves időtartamban.
Minél több új tagállam vegyész szakszervezeteinek
fiataljait kívánjuk bevonni a projektbe, már korábbi
tagállamok
szakszervezeteinek
szakértői
segítségével. A projekt célja, egy olyan
összefoglaló kiadvány kiadása, amely bemutatja az
egyes EU tagállamok fiataljainak esélyegyenlőségi
helyzetét, jogi környezetét. Külön foglalkozunk a
fiatal pályakezdők lehetőségeivel és helyzetével,
valamint a nők esélyegyenlőségével, különös
tekintettel a GYES-ről visszakerült nők helyzetével.

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet.
Írd meg véleményedet, hogy a következő
jobb legyen !

Ára: 220 Ft

HUMOR
Azt kérdi az egyik beteg a másiktól:
- Mondja, magát miért nem látogatja a felesége?
- Hát mert ő is kórházban fekszik.
- Ez szörnyű!
- Igen, de ő kezdte.
Az egyik elítélt kiteszi a cella meszelt falára felesége
kinagyított fényképét.
- Ennyire szereti? - kérdezi együtt érzően a börtönőr.
- Dehogyis... Csak ha ránézek, mindjárt nem tűnik olyan
hosszúnak a rabság.
- Képzeld, fogyókúrázom! Minden nap gyalog járok be a
munkahelyemre.
- És van már valami eredmény?
- Igen, minden nap elkésem.

Az osztályvezető rászól az egyik alkalmazottjára:
- Hallja, Kovács úr, vegye ki a szájából azt a cigarettát! Ne
füstölje tele a helyiséget...!
- Bocsánat, főnök úr, de ez nem cigaretta, hanem ceruza.
- Mindegy, maga nekem ne szívjon itt ceruzát sem!
Két srác beszélget a diszkó előtt a nőhódítás trükkjeiről.
Azt mondja a tapasztaltabb:
- Ne majrézz... Odamész a csajhoz, megkérdezed, nem
volna-e kedve táncolni. Ha nem megy, meghívod egy
italra. Ha ez sem megy, akkor próbálj meg az erőddel
imponálni.
A srác szót fogad, odalép egy lányhoz.
- Szia, nincs kedved táncolni?
- Nincs.
- Akkor gyere, igyunk valamit...
- Nem vagyok szomjas.
A srác visszaemlékezik az imént tanultakra, és kivágja:
- Jó, akkor gyere szkanderezni.
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Pályázati felhívás pályakezdők
foglalkoztatására

Pályázati feltételek:



magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,


A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát
keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII.
törvény
alapján
az
ösztöndíjas
foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a
pályakezdő
fiatalok
a
szakmai
készségek
megszerzése
érdekében
gyakorlati
munkatapasztalatot szerezhessenek.
Az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló munkakörrel
nem rendelkezik, hanem munkatapasztalatot
szerez az adott szervezeti egységben zajló
feladatokról, hatáskörökről, az egyes hivatali
egységekben folyó munkákról. Az ösztöndíjas
tevékenységének
irányítását,
ellenőrzését
a
minisztérium kijelölt szakmai segítője végzi. A
munkatapasztalat-szerzés egyéni programját a
szakmai segítő határozza meg.
Az ösztöndíjas foglalkoztatási
jellemzői, feltételei:

jogviszony

a.) Időtartama: 2005. május 1-jétől 9 hónapig tart.
b.) Az ösztöndíjas foglalkoztatásra az FMM-re
irányadó munkarenden belül (hétfőtől, csütörtökig
8-16,30 óra közötti és pénteken 8-14 óra közötti
időtartam) kerül sor, összességében heti 30 óra
időtartamban.
c.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi
bruttó 90.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj
a
minimálbér
összegéig
adómentes.
A
társadalombiztosítás szempontból, az ösztöndíjas
foglalkoztatási
jogviszonyban
álló
személy
biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező
jövedelemnek minősül.
d.) Az ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy
lehet,
- aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
létesítésének időpontjában (2005. május 1-éig) a
30. életévét még nem töltötte be, és
- akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszony létesítését megelőző két éven belül
került kiadásra és
- nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban,
közszolgálati
jogviszonyban,
szolgálati jogviszonyban.
e.) Az ösztöndíjasok foglalkoztatására az alábbi
szakterületeken kerül sor:
- foglalkoztatáspolitikai,
- nemzetközi,
- EU-s támogatások,
- sajtó, kommunikációs.

II

büntetlen előélet,



jogi,
humán,
szociológus,
közgazdasági, pénzügyi, külkereskedelmi,
vagy
kommunikációs
szakon
szerzett,
egyetemi, főiskolai végzettséget igazoló,
2003. május 1-je után kiadott diploma,
oklevél.



30. életévnél fiatalabb életkor (2005.
május 1-jéig be nem töltött, 30. életév alatti
életkor).
Előnyt jelent:



német, angol, francia nyelvismeret,



felhasználói szintű számítástechnikai
ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell:



a
adatait,



pályázó

végzettségét
másolatát,

legfontosabb

igazoló

személyi

okiratok



három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,



egy darab igazolvány fényképet.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2005. április 15. (az eddig postára adott vagy
személyesen benyújtott pályázatok kerülnek
elfogadásra).
A pályázatokat az alábbi címre kérjük
megküldeni:
Foglalkoztatáspolitikai
és
Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1054.
Alkotmány u. 3. Humánpolitikai Főosztály.
Felvilágosítás Lévai Zoltán főosztályvezetőtől a
473-8152,
vagy
dr.
Bárány
Anikó
osztályvezetőtől a 473-8174-es telefonszámon
kérhető.
A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Ösztöndíjas
foglalkoztatási pályázat".
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15
napon belül kerülnek
elbírálásra, a bíráló bizottság a pályázókat
személyesen meghallgatja.

