Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Nazwa wydarzenia
1) Marketing działań urzędu świadczonych na rzecz pracodawców w ramach osobistych i
telefonicznych konsultacji.
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem przedsięwzięcia będzie przekazanie informacji o realizowanych projektach, programach oraz
usługach i instrumentach rynku pracy świadczonych przez powiatowy urząd pracy.
Opis wydarzenia
Udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firm i
zatrudniania pracowników ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego
podczas osobistych wizyt i telefonicznych konsultacji z pracodawcami.

Nazwa wydarzenia
2) Warsztaty praktycznego przygotowania wniosków w zakresie zatrudniania cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis wydarzenia
Organizacja warsztatów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju dla podmiotów
gospodarczych oraz producentów rolnych zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach:
-zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
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Nazwa wydarzenia
3) Mobilny punkt informacyjno - promocyjny „Urząd bliżej pracodawcy”
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r. - gmina Turobin
14 listopada 2018r.- gmina Obsza
16 listopada 2018r.- gmina Biszcza
Cel wydarzenia
Celem wydarzenia będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a publicznymi
służbami zatrudnienia w szczególności poprzez:
 poznanie oczekiwań pracodawców w zakresie współpracy z urzędem,
 przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy, promocję i poszerzenie wśród lokalnych
pracodawców wiedzy o usługach i instrumentach oferowanych przez urząd pracy,
 tworzenie pozytywnego wizerunku urzędu pracy w relacji z pracodawcami na rynku
lokalnym.
Opis wydarzenia
Organizacja trzech mobilnych punktów w jednostkach samorządu terytorialnego gdzie będą
przekazywane informacje na temat form wsparcia świadczonych przez PUP w Biłgoraju na rzecz
pracodawców.
Dyżur pracowników PUP w siedzibach jednostek samorządowych powiatu biłgorajskiego.
Wydarzenie jednodniowe, kilkugodzinne z udziałem pracowników merytorycznych PUP.

Nazwa wydarzenia
4) Dzień otwarty pn. „Inwestycja w kadry” - Krajowy Funduszu Szkoleniowy jako instrument
wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców/ pracowników
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Promocja kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z terenu powiatu biłgorajskiego
w ramach środków KFS.
Opis wydarzenia
Udzielanie informacji na temat możliwości wpierania pracodawców i ich pracowników przez PSZ
w zakresie zwiększania zasobów wiedzy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizacja dwóch punktów informacyjnych obsługiwanych przez specjalistów do spraw rozwoju
zawodowego.
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Nazwa wydarzenia
5) Seminarium informacyjne z udziałem specjalisty z KRUS- zatrudnianie pracowników na
podstawie umowy o pomocy przy zbiorach
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Zapoznanie z zasadami zatrudniania pracowników na terytorium RP na podstawie umowy o
pomocy przy zbiorach
Opis wydarzenia
Organizacja spotkania osób zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców z przedstawicielem
jednostki terytorialnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na którym zostaną
przekazane informacje na temat zasad zatrudniania cudzoziemców w świetle obowiązujących
przepisów.

Nazwa wydarzenia
6) Meeting branżowy pracodawców z osobami poszukującymi pracy
Data wydarzenia
9 listopada 201 8r.
Cel wydarzenia
Celem wydarzenia będzie zapoznanie osób bezrobotnych ze specyfiką działalności pracodawców
oraz pozyskanie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.
Opis wydarzenia
Organizacja spotkania pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy.
Wydarzenie jednodniowe, kilkugodzinne z udziałem pracowników merytorycznych PUP.

Nazwa wydarzenia
7) „Spotkanie graniczne” – inicjatywa współpracy pomiędzy ościennymi Urzędami Pracy na rzecz
wspierania potrzeb kadrowych pracodawców prowadzących działalność na pograniczu powiatów.
Data wydarzenia
15 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Pogłębienie współpracy pomiędzy ościennymi urzędami pracy . Zdiagnozowanie problemów
lokalnych rynków pracy, przeanalizowanie możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw
i przedsięwzięć na rzecz wspierania pracodawców.
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Opis wydarzenia
Organizacja spotkania diagnozująco-inicjatywnego dla przedstawicieli ( pośrednicy pracy)
Powiatowych Urzędów Pracy z powiatów, które sąsiadują z terenem powiatu biłgorajskiego.
Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zostanie również skierowane do pracodawców
prowadzących działalność gospodarczą na terenach między powiatami.
Spotkanie będzie miało charakter panelu dyskusyjnego w zakresie wymiany informacji
i doświadczeń między ościennymi Urzędami Pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz
problemach kadrowych pracodawców i sposobach ich rozwiązywania.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
www.bilgoraj.praca.gov.pl
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