Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Nazwa wydarzenia
1) Dni otwarte dla pracodawców
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r., godz. 8.00 - 15.00
Cel wydarzenia
Motywowanie pracodawców do pozyskiwania kluczowych informacji niezbędnych dla rozwoju
firmy przy wsparciu Urzędu Pracy. Dostosowanie form kontaktu do indywidualnych oczekiwań
odbiorców – kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, SKYPE. Wzmocnienie współpracy
z przedstawicielami firm na lokalnym rynku pracy.
Opis wydarzenia
Świadczenie pomocy pracodawcom w doborze form wsparcia realizowanych przez PUP
adekwatnych do sytuacji firmy.

Nazwa wydarzenia
2) Wizyty pośredników pracy w siedzibie pracodawców.
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r.,
Cel wydarzenia
2) Ułatwienie pracodawcom nabycia wiedzy na temat form wspierania rozwoju firm przy wsparciu
Urzędu Pracy oraz środków Funduszu Pracy i UE.
Opis wydarzenia
Pośrednicy pracy każdego dnia odwiedzą pracodawców na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu
tarnowskiego w tym na terenie Filii Tuchów i Żabno.
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Nazwa wydarzenia
3) Przeprowadzenie ankiety wśród pracodawców lokalnego rynku pracy
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Analiza preferencji dotyczących korzystania z form pomocy oferowanych przez Urząd, trudności
z pozyskiwaniem pracowników, oczekiwanych kompetencji.
Opis wydarzenia
Badanie ankietowe zostanie zaproponowane wszystkim pracodawcom z którymi w okresie
5-9 listopada 2018 r. pracownicy Urzędu Pracy nawiążą kontakt.

Nazwa wydarzenia
4) Organizacja giełd pracy
Data wydarzenia
6 listopada 2018 r.
9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Stworzenie pracodawcy dogodnych warunków do wyboru najodpowiedniejszego pracownika
spośród wielu kandydatów do pracy.
Opis wydarzenia
Realizacja oferty pracy poprzez spotkanie pracodawcy ze skierowanymi kandydatami,
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wybór przyszłego pracownika.
Nazwa wydarzenia
5) Dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowie
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r., godz.10.30 - 12.30
Cel wydarzenia
Zapoznanie pracodawców z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi ubezpieczeń
społecznych.
Opis wydarzenia
Pracownik ZUS wprowadzi pracodawców w zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów.
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Nazwa wydarzenia
6) Spotkanie dla pracodawców „Świadomy pracodawca - to rozwój firmy”
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r., godz. 11.00 - 12.00
Cel wydarzenia
Zapoznanie pracodawców :
- z formami aktywizacji realizowanymi przez Urząd Pracy,
- z zasadami legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP,
- z zasadami pozyskiwania środków z KFS.
Opis wydarzenia
Spotkanie grupowe ukierunkowane na wyjaśnienie pracodawcom zagadnień, które najczęściej
zgłaszają jako problemy utrudniające im korzystanie z określonych form wsparcia.

Nazwa wydarzenia
7) Debata „Cudzoziemcy – problem czy nadzieja rynku pracy”.
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cel wydarzenia
Analiza zjawiska napływu cudzoziemców w kontekście potrzeb i zagrożeń rynku pracy lokalnego,
regionalnego i ogólnopolskiego.
Opis wydarzenia
Publiczna debata z udziałem pracodawców i specjalisty rynku pracy.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
www.up.tarnow.pl

3

