Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
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Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Nazwa wydarzenia
Wizyty studyjne u Pracodawców
Mailing skierowany do Pracodawców
Data wydarzenia
5- 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Wzmocnienie współpracy miedzy pracodawcami a Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu,
kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędu oraz pomoc pracodawcom w
znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.
Przeprowadzenie wizyt studyjnych u pracodawców ma na celu zapoznanie się ze specyfikacją pracy
w placówkach u wybranej grupy pracodawców i głębsze dotarcie do środowiska w jakim pracują
oraz podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez urząd.
Opis wydarzenia
W ramach inicjatywy planuje się:
 organizację wizyt studyjnych u pracodawców, podczas których pracodawcy zostaną
poinformowani o możliwości korzystania z programów realizowanych przez urząd w
ramach pośrednictwa pracy. Otrzymają szeroki pakiet informacji na temat sieci EURES, w
tym możliwości zatrudniania pracowników z EOG, informacje o krajowych i regionalnych
rynkach pracy w państwach EOG. Ponadto udzielimy pracodawcom instruktażu, w jaki
sposób i na jakich portalach istnieją możliwości zamieszczania ofert pracy. Podczas spotkań
w siedzibach firm pracodawcy otrzymają ulotki informacyjne wraz z adresami stron
internetowych na temat „Usług EURES dla Pracodawców”. Pracodawcy uzyskają również
wyczerpujące informacje na temat zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz
zapotrzebowania na określone zawody deficytowe zgodnie z „Barometrem zawodów” .
Postaramy się dotrzeć również do nowych firm jednoosobowych otwieranych bardzo często
przez ludzi młodych wkraczających na rynek pracy, gdzie samozatrudnienie stanowi sposób
na życie. Nawiążemy nowe kontakty z pracodawcami, z którymi urząd dotychczas nie
współpracował. Udzielimy informacji na temat realizowanych programów, tj.
subsydiowanych form wsparcia, możliwości kształcenia pracowników i pracodawcy w
ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, legalnego zatrudniania cudzoziemców na
terenie RP oraz przedstawimy założenia projektowe planowanych do realizacji projektów
„Przystanek Praca” oraz „Moja Przyszłość”.
 wysłanie pocztą elektroniczną do pracodawców ulotki informujące o powyższych formach
wsparcia.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
www.jaroslaw.praca.gov.pl- zakładka aktualności
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