Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Nazwa wydarzenia
1) „Porozmawiajmy o umiejętnościach” - badanie potrzeb szkoleniowych lokalnych pracodawców
Data wydarzenia
5 – 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Rozpoznanie i określenie możliwości zaspokojenia potrzeb lokalnych pracodawców w zakresie
dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób poszukujących pracy do potrzeb firmy.
Opis wydarzenia
Biorąc pod uwagę dynamikę zmian na rynku pracy, wprowadzane nowe rozwiązania, technologie,
które powodują konieczność regularnego podnoszenia zarówno przez pracowników jak i osoby
poszukujące zatrudnienia, swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności, staramy się
cyklicznie monitorować potrzeby pracodawców w tym zakresie. W trakcie trwania „Europejskich
dni pracodawców 2018”, planujemy, wzorem roku ubiegłego, przeprowadzenia badań ankietowych,
dotyczących oczekiwań pracodawców względem kandydatów do pracy, głównie pod kątem ich
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Planujemy przeprowadzenie badań zarówno podczas
bezpośrednich wizyt doradców klienta instytucjonalnego w zakładach pracy ale również poprzez
przesłanie, opracowanych przez tut. Urząd ankiet, do wybranych firm. Pracodawcy będą mieli
również możliwość wypełnienia ankiety on-line na stronie internetowej Urzędu. Celem powyższych
działań jest dostosowanie naszej oferty szkoleniowej do ich aktualnych potrzeb.

Nazwa wydarzenia
2) Spotkanie z pracodawcami
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Przybliżenie uczestnikom spotkania aktywnych form wsparcia pracodawców realizowanych przez
PUP w Białymstoku z podkreśleniem związanych z nimi ulgami/korzyściami przy zatrudnianiu
osób bezrobotnych.
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Opis wydarzenia
Uczestnikami planowego wydarzenia będą: pracodawcy, przedstawiciele instytucji szkoleniowych
oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu przybliży
aktywne formy wsparcia pracodawców, obniżające koszty zatrudniania nowych pracowników,
oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Ponoszone przez pracodawców – koszty
pracy, często podawane są przez nich samych jako główna przeszkoda w zwiększaniu zatrudnienia.
Dlatego też istotne jest propagowanie wśród pracodawców świadomości oraz poszerzenia ich
wiedzy co do możliwości wspierania ich przez urzędy pracy w tym zakresie - poprzez stosowanie
odpowiednich instrumentów rynku pracy.
Na zakończenie przewidziano dyskusję, podczas której zaproszeni goście będą mieli okazję
do zaprezentowania swoich oczekiwań odnośnie kandydatów do pracy, ich kwalifikacji, uprawnień
i umiejętności.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
bialystok.praca.gov.pl
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