Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Organizator
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Nazwa wydarzenia
1. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami pracodawców/wybranych agencji
pracy tymczasowej (giełda pracy).
2. Wysyłka newslettera dla pracodawców za pośrednictwem portalu tujestpraca.eu
3. Dzień otwarty dla pracodawców/agencji pracy w siedzibie WUP w Toruniu
4. Publikacja artykułu na stronie internetowej wup.torun.pl poświęconego usługom WUP dla
pracodawców .
Data wydarzenia
1.
2.
3.
4.

7 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r.
14 listopada 2018 r.
12 listopada 2018 r.

Cel wydarzenia
1. Przedstawienie usług krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy zaproszonym
podmiotom, organizacja rekrutacji, podjęcie zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy.
2. Uświadomienie pracodawcom możliwości skorzystania z usług i narzędzi informatycznych
Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu.
3. Przedstawienie oferty współpracy zainteresowanym pracodawcom/przedstawicielom agencji
racy tymczasowej.
4. Publikacja artykułu ma na celu zachęcenie pracodawców do skorzystania z usług jakie
oferuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.

Opis wydarzenia
1. Organizacja spotkania w siedzibie WUP w Toruniu dla pracodawców/agencji pracy
tymczasowej, w tym: przeprowadzenie rekrutacji kandydatów do pracy w kraju lub za
granicą, nawiązanie ściślejszej współpracy, wymiana doświadczeń, możliwość skorzystania
z narzędzi informatycznych oferowanych przez portal tujestpraca.eu i sieć EURES.
2. Wysyłka newslettera zawierającego elektroniczne wersje ulotek, broszur i informacji nt.
usług Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu. Przedstawienie możliwości
współpracy i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez WUP w Toruniu.
3. Wyznaczeni pracownicy Wydziału Pośrednictwa Pracy będą udzielali informacji nt.
możliwości organizacji rekrutacji w siedzibie WUP, udziału przedstawicieli pracodawców/
agencji w wydarzeniach organizowanych przez WUP w roku 2019 oraz omówienie spraw
bieżących z podmiotami, z którymi WUP nawiązał już współpracę.
4. Artykuł skierowany do pracodawców będzie opublikowany w dziale: „Aktualności”
na stronie internetowej WUP w Toruniu .
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Informacje nt. wszystkich organizowanych wydarzeń będą zamieszczone na portalu Facebook (strona
prowadzona przez pracowników WUP w Toruniu).
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
wup.torun.pl
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