Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie
Nazwa wydarzenia
1) Artykuł w prasie
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Przedstawienie szczegółowych informacji o formach wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców
możliwych do zastosowania przez Powiatowy Urząd Pracy.
Prezentacja i promocja działań planowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018.
Zaproszenie osób bezrobotnych i pracodawców do udziału w Mini Giełdach Pracy organizowanych
w ramach EPD 2018.
Opis wydarzenia
W lokalnej prasie ukaże się artykuł informujący o formach wsparcia możliwych do zastosowania
przez Powiatowy Urząd Pracy. W artykule szczegółowo opisane zostaną poszczególne formy pomocy
skierowane zarówno do osób bezrobotnych jak i pracodawców.
W lokalnej prasie ukażą się informacje o Europejskich Dniach Pracodawców 2018 oraz planowanych
wydarzeniach organizowanych w ramach EPD w powiecie krośnieńskim.
Artykuł będzie miał na celu zachęcić pracodawców do udziału w wydarzeniach oraz zaprosić osoby
bezrobotne i przedsiębiorców do udziału w Mini Giełdach Pracy organizowanych w ramach EPD
2018.

Nazwa wydarzenia
2) Mini giełdy pracy.
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Ułatwienie pracodawcom bezpośredniego kontaktu z kandydatami do pracy. Umożliwienie osobom
bezrobotnym bezpośredniej rozmowy z pracodawcą. Zapoznanie się z ofertą zatrudnienia i specyfiką
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pracy. Możliwość złożenia dokumentów
pośrednika pracy.

aplikacyjnych. Wsparcie doradcy zawodowego oraz

Opis wydarzenia
Powiatowy Urząd Pracy będzie promował EDP poprzez umieszczenie artykułu w prasie oraz
informacji na stronie internetowej urzędu, ponadto w ramach promocji działań EDP lokalni
pracodawcy otrzymają zaproszenia do udziału w Mini Giełdach. Pracodawcy uzyskają możliwość
bezpośredniej rozmowy z osobami zarejestrowanymi w urzędzie w celu pozyskania do pracy
odpowiednich kandydatów, natomiast osoby bezrobotne podczas rozmowy z pracodawcą otrzymają
szczegółowe informacje dotyczące oferty zatrudnienia oraz stanowiska pracy, będą miały możliwość
złożenia dokumentów aplikacyjnych. Ponadto osoby bezrobotne otrzymają wsparcie ze strony
doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy (w tym możliwość określenia predyspozycji
zawodowych, analizy aktualnych ofert pracy) w celu odpowiedniego zatrudnienia. Mini Giełdy Pracy
odbywać się będą w ustalonych terminach i godzinach w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Krośnie Odrzańskim oraz Filii w Gubinie.

Nazwa wydarzenia
3) Wizyty u pracodawców.
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Prezentacja i promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim wśród
pracodawców Powiatu Krośnieńskiego. Informowanie o usługach i instrumentach rynku pracy
skierowanych do pracodawców. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z terenu działania
Powiatu Krośnieńskiego ze wskazaniem na małe firmy, które dotąd nie współpracowały z PUP.
Pozyskanie nowych ofert pracy.
Opis wydarzenia
Wizyty pracowników Powiatowego Urzędu Pracy u pracodawców w celu przekazania informacji
o wszystkich usługach i instrumentach rynku pracy (formach wsparcia), na które może liczyć
pracodawca przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Pracodawca uzyska informacje o możliwych
formach zatrudnienia subsydiowanego oraz możliwości kształcenia ustawicznego pracowników.
Pracownicy PUP udzielą informacji na temat instrumentów ułatwiających powrót na rynek pracy
opiekunów niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin oraz instrumentów kierowanych do
przedsiębiorców i pracodawców mających na celu wsparcie zatrudnienia opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz członków i ich rodzin. Pracodawcy będą mieli możliwość złożenia ofert
pracy bez konieczności wizyty w PUP.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
http://krosnoodrzanskie.praca.gov.pl/
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