Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Nazwa wydarzenia
1) Konsultacje indywidualne dla pracodawców
Data wydarzenia
5 -16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia






Podtrzymanie i umocnienie współpracy z lokalnymi pracodawcami,
promocja usług i instrumentów rynku pracy, zwiększenie wiedzy pracodawców
o zadaniach realizowanych przez PUP,
przekazanie informacji o zasadach zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową,
zapoznanie pracodawców z usługami EURES,
kreowanie pozytywnego wizerunku PUP.

Opis wydarzenia
Konsultacje odbędą się w dniach 5 - 16 listopada 2018r. zarówno w siedzibach pracodawców, jak i
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Podczas spotkań doradcy klienta udzielać
będą kompleksowych wiadomości na temat usługi instrumentów rynku pracy, zasad zatrudniania
cudzoziemców oraz funkcjonowania sieci EURES. Ponadto konsultacje będą okazją do pozyskania
od pracodawców informacji o potrzebach kadrowych i oczekiwaniach względem Powiatowego
Urzędu Pracy.
Wszyscy pracodawcy otrzymają materiały informacyjne.

Nazwa wydarzenia
2) Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności
Zawodowych
Data wydarzenia
16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia:



Rozpowszechnianie wiedzy na temat usług i instrumentów rynku pracy,
udzielenie informacji o możliwości uzyskania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych,
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promowanie sieci EURES oraz inicjatywy Europejskiego Tygodnia Umiejętności
Zawodowych,
kreowanie pozytywnego wizerunku PUP.

Opis wydarzenia
Spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Tarnobrzegu. Prowadzący zajęcia doradca zawodowy przekaże informacje na temat sieci EURES, a
także usług i instrumentów rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń, staży, bonów
szkoleniowych i stażowych, dofinansowania studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów
egzaminów i licencji. Omówiona zostanie również usługa poradnictwa zawodowego pod kątem
określania umiejętności i zainteresowań zawodowych przy użyciu narzędzi testowych. Osoby
zainteresowane będą miały możliwość umówienia się na indywidualną poradę zawodową, celem
sprecyzowania swoich kompetencji. Podczas spotkania przeanalizowane zostaną aktualne oferty
pracy pod kątem umiejętności i kwalifikacji najbardziej pożądanych przez pracodawców.
Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.
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