Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Nazwa wydarzenia
1) Warsztaty dla osób bezrobotnych z Doradcą EURES
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Warsztaty dla zainteresowanych osób bezrobotnych mają wyposażyć uczestników w pełną i
rzetelną informację o czynnościach niezbędnych do wykonania przed wyjazdem do pracy za
granicę, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu, czy też o sposobach poszukiwania pracy,
korzystania z baz internetowych.
Opis wydarzenia
Doradca EURES podczas warsztatów przekaże informacje na temat bezpiecznych wyjazdów do
pracy za granicą.

Nazwa wydarzenia
2) Grupowa porada zawodowa dla osób bezrobotnych
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Grupowa porada zawodowa dla osób bezrobotnych ma na celu przygotowanie kandydatów do
udziału w giełdzie pracy, która odbędzie się w dniach 12 lub 16 listopada 2018 r.
Opis wydarzenia
Doradcy zawodowi podczas grupowej porady zawodowej wskażą rolę znaczenia kluczowych
kompetencji w procesie poszukiwania pracy oraz udzielą pomocy w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych.
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Nazwa wydarzenia
3) Warsztaty dla pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemców
Data wydarzenia
14 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Warsztaty dla pracodawców mają na celu przygotowanie pracodawców do rejestracji oświadczeń o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Opis wydarzenia
W trakcie warsztatów pracownik urzędu omówi praktyczne aspekty procedury zatrudnienia
cudzoziemców oraz udzieli informacji na temat możliwości kształcenia i szkoleń pracowników.

Nazwa wydarzenia
4) Dzień otwarty – konsultacje dla pracodawców
Data wydarzenia
15 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Dzień otwarty – konsultacje dla pracodawców będą miały na celu promocję kształcenia, szkoleń
zawodowych oraz zdobywania nowych umiejętności wśród pracodawców z terenu powiatu
oleśnickiego.
Opis wydarzenia
Podczas Dnia otwartego – konsultacji dla pracodawców pracownicy PUP udzielali będą informacji
na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkoleń dla bezrobotnych, bonów szkoleniowych,
staży.

Nazwa wydarzenia
5) Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych
Data wydarzenia
6 – 14 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych ma na celu promocję kształcenia, szkoleń
zawodowych i nabywania nowych umiejętności.
Opis wydarzenia
Spotkania informacyjne zostaną zorganizowane jako cykl 4 spotkań: po 1 spotkaniu zaplanowano w
Oleśnicy, Twardogórze, Sycowie i Bierutowie. Doradcy zawodowi podczas spotkań poinformują o
szkoleniach dla bezrobotnych, bonach szkoleniowych oraz stażach.
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Nazwa wydarzenia
6) Wizyty u pracodawców
Data wydarzenia
5 - 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Wizyty u pracodawców będą miały na celu promocję kształcenia, szkoleń zawodowych oraz
zdobywania nowych umiejętności wśród pracodawców z terenu powiatu oleśnickiego.
Opis wydarzenia
Podczas wizyt u pracodawców pracownicy urzędu informować będą o „Europejskich Dniach
Pracodawców 2018”. Pracownicy informować będą również o możliwości skorzystania
z konsultacji dla pracodawców.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
Informacje opublikowane zostaną na stronie http://olesnica.praca.gov.pl/
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