Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Organizator
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Nazwa wydarzenia
1) Kampania informacyjna EURES
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Zapoznanie podlaskich pracodawców z usługami EURES i możliwościami w zakresie
pozyskiwania pracowników z zagranicy.
Opis wydarzenia
Działania w ramach kampanii informacyjnej:
1) Wysłanie pakietów informacyjnych na temat możliwości pozyskania pracowników z
zagranicy do 30 podlaskich pracodawców (m. in. Firmy prowadzące rekrutacje i
poszukujące specjalistów).
2) Umieszczenie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na stronie internetowej
WUP Białystok http://wupbialystok.praca.gov.pl/ wraz z ofertą indywidualnych konsultacji.
3) Umieszczenie informacji na funpage Facebook Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Białymstoku.
4) 4. Wysłanie informacji dla subskrybentów Newslettera Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku.
Nazwa wydarzenia
2) Warsztat „Skutecznie zarządzam sobą w czasie”
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Doskonalenie umiejętności zarządzania czasem wśród pracowników Sądu Okręgowego w
Białymstoku
Opis wydarzenia
Przeprowadzenie warsztatu: „Skutecznie zarządzam sobą w czasie” zawierającego elementy:
sposoby formułowania i realizacji celów, zastosowanie zasady SMART, indywidualne style
zarządzania czasem, rozpoznanie własnego sposobu zarządzania sobą w czasie, metody radzenia
sobie z zaległościami
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Nazwa wydarzenia
3) Seminarium skierowane do pracodawców pn. „Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników
inwestycją w przyszłość firmy”
Data wydarzenia
15 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia:
Zapoznanie podlaskich pracodawców z możliwościami w zakresie pozyskiwania pracowników, w
tym pracowników z zagranicy przy pomocy Publicznych Służb Zatrudnienia.
Opis wydarzenia
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli pracodawców zainteresowanych zagadnieniami
związanymi z tematem zatrudniania pracowników, w tym pracowników z zagranicy. Tematy
omówione podczas seminarium to:


Wsparcie pracodawców w ramach programów mobilnościowych. Usługi sieci EURES dla
polskich pracodawców.



Europejskie Targi Pracy online na Podlasiu - 2019.



Rekrutuj z Zieloną Linią – usługi Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb
Zatrudnienia Zielona Linia dla pracodawców.



Aktualności dotyczące zatrudniania cudzoziemców z rejonów przygranicznych.



Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
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