Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
Nazwa wydarzenia
„Europejskie Dni Pracodawców”: dni otwarte, wizyty u pracodawców, kampania informacyjna,
konsultacje, giełdy pracy
Data wydarzenia
5 -16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia:
Celem wydarzenia jest współpraca Powiatowego Urzędu pracy z pracodawcami jak również
pozyskanie nowych partnerów w celu realizacji zadań z zakresu promocji usług i form wsparcia
realizowanych przez urząd pracy.
Opis wydarzenia


Dni otwarte dla pracodawców z powiatu grodziskiego pozwolą przedsiębiorcom uzyskać
interesujące ich informacje, zwłaszcza z zakresu zasad i procedur ubiegania się o formy
wsparcia oraz wypromować działania PUP. Ponadto dla pracodawców zainteresowanych
zatrudnieniem cudzoziemców zostaną przekazane informacje o możliwościach zatrudniania
cudzoziemców oraz usługach sieci EURES, o bezpłatnej możliwości korzystania ze strony
internetowej oraz o zasadach rekrutacji pracowników organizowanych przez urząd pracy.
 Wizyty u pracodawców to okazja do nawiązaniu ściślejszej i szerszej współpracy
z pracodawcami z terenu Powiatu Grodziskiego. Odbędą się u zainteresowanych
pracodawców. W trakcie wizyt pośrednicy pracy będą promować usługi i instrumenty mające
na celu aktywizację lokalnego rynku pracy. Planuje się pozyskać informacje o obecnych i
przyszłych potrzebach pracodawców w zakresie: potrzeb kadrowych pracodawcy,
oczekiwań pracodawcy względem Powiatowego Urzędu Pracy.
 Kampania informacyjna w celu rozpowszechnienia działań prowadzonych przez PUP w
ramach Europejskich Dni Pracodawców. Informacje te zostaną umieszczone na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz urzędów miast i gmin powiatu grodziskiego.
 Konsultacje z pracownikami PUP dla pracodawców chcących skorzystać ze wsparcia
PUP pozwolą pracodawcy uzyskać informację z zakresu zasad i procedur ubiegania się
o poszczególne formy wsparcia.
 Giełdy pracy umożliwią bezpośredni kontakt pracodawców z grupą kandydatów do pracy
dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane będą, gdy pracodawca wyrazi chęć
bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko
pracy i w tym samym zawodzie.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
www.pupgrodziskwlkp.pl

1

