Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”

Organizator
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Nazwa wydarzenia
1) Targi pracy
Data wydarzenia
12 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
1. Pomoc dla osób bezrobotnych w znalezieniu pracy.
2. Ułatwienie osobom pracującym zmianę dotychczasowego zatrudnienia.
3. Możliwość bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia.
4. Szansa na zdobycie wiedzy pozwalającej właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju
zawodowego.
5. Okazja do zaprezentowania firm, które działają na terenie powiatu i poszukują pracowników lub
planują zatrudnienie.
Opis wydarzenia
Warszawskie Zachodnie Targi Pracy zaplanowane zostały na dzień 12 listopada 2018 roku. Targi
odbędą się w siedzibie Urzędu Pracy w godzinach od 10:00 do 14:00. Adresowane są do
bezrobotnych poszukujących pracy lub osób planujących zmianę dotychczasowego zatrudnienia oraz
do pracodawców oferujących wolne miejsca pracy.
Targi Pracy mają być przede wszystkim przestrzenią do swobodnych spotkań i rozmów. Forma
wydarzenia ma sprzyjać interakcji, wymianie kontaktów i nawiązywaniu cennych znajomości. Ma to
być również miejsce prezentacji pracodawców i przedsiębiorców ulokowanych na terenie powiatu,
którzy wykazują zapotrzebowanie na pracowników.
Targi będą miały charakter niekomercyjny, wstęp dla wystawców i odwiedzających będzie
całkowicie bezpłatny. Zaplanowana została promocja wydarzenia w lokalnych mediach, internecie,
w szkołach oraz innych instytucjach publicznych.

Nazwa wydarzenia
2) Giełdy pracy
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r. (dokładne daty w trakcie ustaleń z pracodawcami)
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Cel wydarzenia
1. Pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
2.Wsparcie pracodawców w pozyskaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach zawodowych.
Opis wydarzenia
Giełdy Pracy zaplanowane zostały w okresie 5 – 16 listopada 2018r. dla lokalnych pracodawców
wykazujących zapotrzebowanie na zatrudnienie większej liczby pracowników. Spotkania te mają
ułatwić kontakt pracodawcy z kandydatami w jednym miejscu w ustalonym terminie. Będzie to
okazja dla pracodawców do przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z kandydatem, zaś dla
bezrobotnych i poszukujących pracy odbycia spotkania rekrutacyjnego, pozostawienia dokumentów
aplikacyjnych, a także wymiany kontaktów pomiędzy stronami spotkania.

Nazwa wydarzenia
3) Spotkanie informacyjne z doradcą EURES
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r. (dokładna data w trakcie ustaleń)
Cel wydarzenia
1.
2.
3.
4.

1. Zapoznanie słuchaczy ze znakiem, jakością i zakresem działania EURES.
2. Omówienie istotnych zagadnień w zakresie pozyskiwania pracowników z zagranicy.
Opis wydarzenia
Gościem specjalnym Europejskich Dni Pracodawców 2018 będzie doradca EURES
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Głównym tematem spotkania będzie
międzynarodowe pośrednictwo pracy.

Nazwa wydarzenia
4) Spotkania indywidualne z pracodawcami
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia

5.
6.

1.Możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu Pracodawcy z doradcami instytucjonalnymi.
2. Możliwość nawiązania współpracy z Urzędem.
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Krótki opis wydarzenia
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniach 5 – 16 listopada 2016 r.
będzie otwarty na indywidualne potrzeby Pracodawców. Wyznaczeni pracownicy Urzędu będą
udzielali porad i wskazówek w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dla Pracodawców będzie
to okazja do bliższego poznania działań i inicjatyw podejmowanych przez Urząd Pracy. Będzie to
szansa do nawiązania współpracy.

Nazwa wydarzenia
5) Wizyty u pracodawców
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia

7.
8.

1. Możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu Pracodawcy z doradcami instytucjonalnymi.
2. Możliwość nawiązania współpracy z Urzędem.
Opis wydarzenia
Dla przedsiębiorców i pracodawców, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniach
indywidualnych, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniach 5 – 16
listopada 2018 r. zaplanowała możliwość spotkania pracownika Urzędu w siedzibie firmy. Podczas
wizyt pracownicy Urzędu będą udzielali porad i wskazówek w zakresie usług i instrumentów rynku
pracy. Pracodawcy będą mogli otrzymać rzetelną informację w zakresie Eures, KFS lub innych
działań oferowanych przez Urząd. Dla Pracodawców będzie to okazja do zapoznania się z działaniami
i inicjatywami podejmowanymi przez Urząd. Będzie to okazja do nawiązania współpracy.

Nazwa wydarzenia
6) Konferencja dedykowana pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić
cudzoziemców
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r. (dokładna data w trakcie ustaleń)
Cel wydarzenia
Możliwość poznania zasad związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.
Opis wydarzenia
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizuje konferencję
dedykowaną podmiotom zatrudniającym lub planującym powierzyć pracę cudzoziemcom. Wybrani
Pracownicy Urzędu poprowadzą spotkanie omawiając najważniejsze kwestie tj. podstawę prawną,
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wzory aktualnych druków oraz obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia cudzoziemca.
Zwrócą uwagę na najczęściej pojawiające się trudności, jak również będzie część praktyczna, podczas
której zaproszeni goście będą mogli zadawać pytania, a także uzyskać indywidualne konsultacje.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
http://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/
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