Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
99-300 Kutno ul. Wyszyńskiego 11
tel. 024-355-70-50, fax 024-355-70-51
email: loku@praca.gov.pl
Nazwa wydarzenia
Wizyty u 20 wybranych pracodawców i przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie
powiatu kutnowskiego pod hasłem „Szukasz talentów-wskaż umiejętności”
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem w/w wydarzenia jest promocja usług Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie wśród
pracodawców lokalnych mająca na celu wzmocnienie współpracy z urzędem pracy, poszerzenie
wiedzy pracodawców o oferowanych usługach oraz tworzenie pozytywnego wizerunku urzędu
pracy w relacji
z pracodawcami na rynku lokalnym oraz ustalenie prognozowanych potrzeb
kadrowych ze wskazaniem zawodów, doświadczenia na stanowisku, posiadanych umiejętności i
uprawnień przy wykonywaniu zadań pracowniczych. Poinformowanie pracodawców o możliwości
skorzystania z dofinansowania kształcenia ustawicznego i szkoleń własnych pracowników w
ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz możliwości skorzystania z usługi EURES dla
pracodawców krajowych w zakresie możliwości poszukiwania i zatrudniania pracowników z terenu
państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Opis wydarzenia
5-9 listopada 2018 w ramach Europejskich Dni Pracodawcy, pod hasłem „Szukasz talentów-wskaż
umiejętności”, zaplanowano przeprowadzenie wizyt u wybranych 20 pracodawców i
przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie powiatu kutnowskiego.
W trakcie wizyt u pracodawców zostanie zaprezentowana m.in:
aktualna oferta usługowa PUP Kutno dot. współfinansowania tworzonych miejsc pracy, informacje
dot. szkolenia osób bezrobotnych i możliwości skorzystania z dofinansowania kształcenia
ustawicznego i szkoleń własnych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto ustalone zostaną aktualne i prognozowane potrzeby kadrowe pracodawców ze
wskazaniem zawodów oraz oczekiwań pracodawców od kandydatów do pracy w zakresie
posiadanych umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu.
Pracodawcy zostaną również poinformowani o możliwości skorzystania z Usługi Eures dla
pracodawców krajowych w zakresie możliwości poszukiwania i zatrudniania pracowników z terenu
państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wszyscy pracodawcy zostaną zaopatrzeni w materiały informacyjne zawierające ofertę usługową
PUP Kutno dla pracodawców.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
www.kutno.praca.gov.pl
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