Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Nazwa wydarzenia
1) Konsultacje indywidualne z ekspertami dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających
zatrudniać cudzoziemców (w tym m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi).
Data wydarzenia
16 listopada 2018r., od godz. 8.00 do 13.00
Cel wydarzenia


Dostarczenie pracodawcom zatrudniającym lub zamierzającym zatrudniać cudzoziemców
(w tym m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi) kompleksowej wiedzy z tego
zakresu, dotyczącej m.in. rodzajów wiz, obowiązków pracodawcy wobec pracownikacudzoziemcy, odpowiedzialności za naruszenie przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców,
procedur i obowiązków jakie pracodawca ma dopełnić w urzędzie pracy zatrudniając
cudzoziemca oraz obowiązujących druków i dokumentów,
Odpowiedzi na pytania pracodawców oraz pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych
problemów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.



Opis wydarzenia
W wyznaczonym dniu funkcjonariusz Straży Granicznej, przedstawiciel Państwowej Inspekcji
Pracy oraz pracownik urzędu pracy obsługujący pracodawców zatrudniających cudzoziemców w
godzinach 8.00 – 13.00 będą pełnić dyżur przy swoich stoiskach reklamowych w Sali Informacji
Zawodowej (sala nr 10) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach, udzielając informacji i
odpowiadając na pytania związane z zatrudnianie cudzoziemców zgłaszającym się indywidualnie
pracodawcom z terenu Powiatu Sejneńskiego.

Nazwa wydarzenia
2) Seminarium dla pracodawców z terenu Powiatu Sejneńskiego.
Data wydarzenia
16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia


Promocja działań urzędu, zapoznanie pracodawców z terenu Powiatu Sejneńskiego z
sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz dostarczenie im kompleksowych informacji
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dotyczących usług i instrumentów rynku pracy z których mogą skorzystać, ze
szczególnym uwzględnieniem form mających na celu pomoc w nabywaniu przez nich i
ich pracowników nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (np. KFS,
Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych) oraz odkrywaniu i rozwijaniu
ich talentów (np. poradnictwo zawodowe),


Nawiązanie kontaktów z nowymi pracodawcami oraz zacieśnienie współpracy z tymi z
którymi urząd już współpracuje,



Dostarczenie pracodawcom wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Opis wydarzenia
W dniu 16 listopada 2018r, w godzinach 10.00-12.30 odbędzie się seminarium dla pracodawców z
powiatu sejneńskiego, którzy zostaną zapoznani z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Pracownik
urzędu pracy przedstawi im również wachlarz usług i instrumentów rynku pracy z których mogą
skorzystać oraz zapozna pracodawców z zagadnieniami z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Nazwa wydarzenia
3) Kampania informacyjna dla pracodawców z terenu Powiatu Sejneńskiego - Mobilny doradca
klienta instytucjonalnego.
Data wydarzenia
7 i 14 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia


Dostarczenie pracodawcom z terenu Powiatu Sejneńskiego kompleksowych informacji
dotyczących usług i instrumentów rynku pracy z których mogą skorzystać, ze
szczególnym uwzględnieniem form mających na celu pomoc w nabywaniu przez nich i
ich pracowników nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (np. KFS,
Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych) oraz odkrywaniu i rozwijaniu
ich talentów (np. poradnictwo zawodowe),



Nawiązanie kontaktów z nowymi pracodawcami oraz zacieśnienie współpracy z tymi z
którymi urząd już współpracuje.

Opis wydarzenia
Doradcy klienta z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach wyruszą w teren w celu złożenia
pracodawcom wizyt podczas których dostarczą im kompleksowych informacji na temat usług i
instrumentów oferowanych przez urząd pracy (w postaci ulotek informacyjnych) oraz postarają się
udzielić wyczerpujących odpowiedzi na ich pytania związane z rynkiem pracy.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
www.pup.sejny.pl
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