Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Nazwa wydarzenia
1) Konsultacje indywidualne dla pracodawców w ramach Dni Otwartych
Data wydarzenia
6 listopada 2018r., w godz. od 10.00 do 14.00
Cel wydarzenia
Udzielanie informacji pracodawcom z zakresu legalnego zatrudnienia cudzoziemców.
Opis wydarzenia
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie tutejszego urzędu pracy,
w godzinach od 10.00 do 14.00. Przybierze formę indywidualnych konsultacji pracodawców
z przedstawicielami: Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego
Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Wybrani przez doradców klienta pracodawcy zostaną pisemnie
poinformowani o planowanym spotkaniu.
Adresatami dnia otwartego będą podmioty potrzebujące profesjonalnego wsparcia przy zatrudnianiu
cudzoziemców w Polsce.

Nazwa wydarzenia
2) Planowanie i rozwój kariery zawodowej
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r. w godz. 10.00.-.14.00
Cel wydarzenia
Informowanie zainteresowanych osób bezrobotnych, pracodawców i pracowników o możliwościach
rozwoju zawodowego
Opis wydarzenia
Wydarzenie organizowane w formie stoisk informacyjnych z udziałem pracowników urzędu pracy
oraz zaproszonych konsultantów.
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Zaplanowano stoiska informujące o:







Krajowym Funduszu Szkoleniowym – wsparciu skierowanym do pracodawców
i pracowników zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego w
perspektywie 2019 roku
Projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" dotyczącym możliwości
rozwoju
i uzupełniania kwalifikacji zawodowych
Bezpiecznych wyjazdach do pracy za granicę z wykorzystaniem usług sieci EURES
Projekcie pn. „ Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt
przewiduje wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci doradztwa, szkoleń i dotacji,
pomoc w założeniu m.in. stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni socjalnej i rozwoju
istniejącego już przedsiębiorstwa społecznego.

Nazwa wydarzenia
3) Porada zawodowa grupowa pt.: Planowanie kariery zawodowej. Odkryj swój talent.
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r., godz. 09.00 – 13.00
Cel wydarzenia
Przygotowanie uczestników porady do procesu planowania przyszłości zawodowej.
Kształtowanie umiejętności wyznaczania celów.
Identyfikacja przeszkód na drodze realizacji planów poszukiwania pracy.
Określanie indywidualnych strategii w pokonywaniu przeszkód.
Opis wydarzenia
Porada zawodowa grupowa jest skierowana do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie
pracy. Grupa uczestników jest przewidziana na ok. 16 osób. Poradę poprowadzi doradca
zawodowy w formie zajęć warsztatowych, wg programu, który zakłada informacje nt. wyznaczania
celów zawodowych, konstruowania i realizacji planów działań dotyczących poszukiwania pracy,
rozwoju kariery zawodowej.
W realizacji porady wezmą udział zaproszeni przedstawiciele trzech firm/podmiotów
gospodarczych, rożnych branż, którzy przybliżą oczekiwania pracodawców, aktualnie wymagane
kwalifikacje i umiejętności od kandydatów do pracy na lokalnym rynku.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń

http://bielskpodlaski.praca.gov.pl
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