OGŁOSZENIE
Niezależny wortal www.ZEROnaPFRON.pl promujący zatrudnianie osób niepełnosprawnych
(ON) posiadających schorzenia szczególne uprawniające pracodawców do zwiększonych
odpisów na PFRON poszukuje telepracowników z całej Polski na stanowiska: analityka
zasobów internetowych, grafików komputerowych itp.
Jeżeli posiadasz jedno z wymienionych poniżej schorzeń
niepełnosprawności znaczny to ta oferta jest skierowana do Ciebie.
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Schorzenia szczególne: epilepsja (06-E), znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz
niedowidzenie (04-O), głuchota i głuchoniemota, stwardnienie rozsiane, miastenia,
przewlekłe choroby psychiczne, hemiplegia, tetraplegia, paraplegia, nosicielstwo wirusa HIV
oraz chorobę AIDS, późne powikłania cukrzycy i choroba Parkinsona.
Dlaczego jesteśmy tak bardzo atrakcyjni dla odprowadzających składki na PFRON?
Pracodawca już przy zatrudnieniu jednej ON może rocznie zaoszczędzić ponad 55.000 PLN.
Znam duże firmy, które rocznie na PFRON płacą miliony PLN i nie wiedzą jak poradzić
sobie z tym problemem.
Nie obawiaj się, że sobie nie poradzisz!!! Najważniejsze abyś posiadał komputer i dostęp do
internetu. Zastanawiasz się czy kondycyjnie wytrzymasz? Negocjowanie czasu pracy z
dużymi i poważnymi firmami nie będzie stanowić żadnego problemu. Pamiętaj, że posiadamy
w swoich dłoniach atut wysokiego odpisu na PFRON. U takich pracodawców nie będzie
pracy na akord jak w wielu małych firmach, które korzystają z dofinansowań z PFRON,
często dokładając ze swojej kieszeni do pensji ON. Pamiętajmy również, że duże firmy mają
lepszy socjal dla pracowników. Telepracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może być
dyskryminowany i traktowany inaczej niż pozostali.
Jeżeli już pracujesz oferta jest również skierowana do Ciebie. Jeżeli pracujesz u płatnika
PFRON każdy z nich skorzysta ze zwiększonej ulgi we wpłatach na PFRON. Jeżeli Twój
pracodawca korzysta z dopłat na PFRON również możesz podjąć pracę na drugim etacie.
Twój dotychczasowy pracodawca nie utraci dofinansowania a drugi pracodawca skorzysta z
ulgi we wpłatach na PFRON. Pułapką rentową nie przejmuj się. Wyjaśnię wszelkie Twoje
wątpliwości. Kwestie pułapki rentowej omówiłem również w 10 odcinku videobloga.
Pamiętaj, że jeżeli pobierasz rentę socjalną możesz dorobić do 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia. Co obecnie stanowi kwotę powyżej 3.000 PLN
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Czy dużo czeka na Ciebie formalności przed podjęciem pracy? To zależy od schorzenia.
Jeżeli posiadasz orzeczenie ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U lub 04-O nie
musisz już dostarczać zaświadczenia znajdującego się na www.ZEROnaPFRON.pl. Wszelkie
formalności z pracodawcą załatwione będą telefonicznie i e-mailem. Z umową o pracę
zgłasza się kurier. Podpisujesz ją i kurier zabiera ją z powrotem. Na każdym etapie będziesz
mogła/mógł liczyć na moją pomoc.
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś abym uwzględnił Ciebie w procesie rekrutacyjnym proszę o
przysłanie CV (mile widziane z foto). Nie musisz przesyłać innych dokumentów, które
zawierają tzw. wrażliwe dane. O ich udostępnienie poproszę, gdy zgłosi się do mnie
pracodawca. Ponieważ preferuję kontakt telefoniczny po otrzymaniu CV zadzwonię do Ciebie
i porozmawiamy jak ON z ON. Jeżeli Twoje schorzenie uniemożliwia kontakt telefoniczny
napisz o tym w treści emaila.
W treści emaila proszę o potwierdzenie:
1. że posiadasz stopień niepełnosprawności znaczny i jedno z wymienionych schorzeń,
2. że posiadasz orzeczenie ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U lub 04-O
3. miejsca zamieszkania
4. w pobliżu jakiego większego miasta (byłego miasta wojewódzkiego) jest usytuowane
miejsce Twojego zamieszkania. Proszę podaj odległość w kilometrach.
Moja działalność nie jest finansowana ze środków PFRON. Pod żadną postacią nie biorę od
nich nawet złotówki. Nie należę do fundacji, które obiecują, że pomogą znaleźć pracę na
otwartym rynku pracy. Podpisujesz papiery, że odbyłeś rozmowę z psychologiem, doradcą
zawodowym itp. i co? Fundacja inkasuje za to kasę z PFRON, a ty nadal nie masz pracy i
czujesz się wykorzystany. Przerabiałem ten temat i omawiam go w 4 odcinku videobloga.
I to tyle na razie w tym temacie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości (nie ma
tematów tabu), potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej kwestii zatrudnienia proszę o
kontakt (telefon: 600 380 220, email: marcin.piechota@yandex.com). CV musisz napisać
sam lub skorzystać z pomocy znajomych. Zapraszam na moją stronę internetową gdzie
znajdziesz większość potrzebnych informacji. Jest ona dostosowana dla ON posiadających
wadę wzroku. Marcin Piechota /www.ZEROnaPFRON.pl/
Klauzula do CV:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 z późn. zm”.
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