Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Nazwa wydarzenia
1) Dni otwarte dla pracodawców
Data wydarzenia
5- 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia




Promocja kształcenia ustawicznego pracodawców i zatrudnionych pracowników w ramach
KFS prowadząca do zwiększenia konkurencyjności firm i rozwoju zawodowego
pracowników,
promocja usług i instrumentów rynku pracy mająca na celu podniesienie wiedzy
pracodawców w zakresie oferowanych usług służących zwiększeniu zatrudnienia i
tworzeniu nowych miejsc pracy,
upowszechnienie informacji w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, służące zwiększeniu świadomości pracodawców na
temat zatrudniania obcokrajowców.

Opis wydarzenia
W trakcie dni otwartych, w ramach kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych,
pracodawcy będą mogli:
 uzyskać informację na temat możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego
pracodawców i zatrudnionych pracowników w ramach KFS oraz warunków jakie
pracodawca ubiegający się o dofinansowanie musi spełnić,
 uzyskać informację o możliwości uzyskania wsparcia w tworzeniu miejsc pracy w ramach
subsydiowanego zatrudnienia,
 uzyskać wszelkich informacji w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców na
terytorium RP,
 uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Do pracodawców zostaną przesłane drogą e-mailową zaproszenia do udziału w Dniach Otwartych.
Zaproszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń w budynku
PUP.
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Nazwa wydarzenia
2) Giełdy pracy i spotkania informacyjne dla pracodawców i osób bezrobotnych
Data wydarzenia
5- 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów na zgłoszone wolne miejsca pracy.
Opis wydarzenia
W terminie 5-16.11.2018r. planowane jest zorganizowanie minimum 3 giełd pracy i minimum 2
spotkań informacyjnych, w trakcie których pracodawcy będą mogli odbyć rozmowy kwalifikacyjne
z osobami bezrobotnymi – kandydatami na zgłoszone wolne miejsca pracy subsydiowanej lub
niesubsydiowanej.
Informacja promująca giełdy pracy oraz spotkania informacyjne zostanie przesłana do
pracodawców drogą e-mailową oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Doradcy klienta
indywidualnego będą zachęcać również pracodawców, którzy zgłosili do PUP oferty pracy,
o korzyściach wynikających z realizacji ofert w ramach organizacji giełd pracy i spotkań
informacyjnych.

Nazwa wydarzenia
3) Promocja „Europejskich dni Pracodawców 2018” na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie lubelskim
Data wydarzenia
5- 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Upowszechnienie informacji o planowanych wydarzeniach w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Tomaszowie lubelskim, w Polsce oraz w innych krajach UE
Opis wydarzenia
Przygotowanie informacji promujących „Europejskie Dni Pracodawców 2018” i umieszczenie na
stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku PUP.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
http://tomaszowlubelski.praca.gov.pl/-/7940875-europejskie-dni-pracodawcow-2018
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