Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Nazwa wydarzenia
1) Giełdy pracy
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Giełdy pracy umożliwią pracodawcom bezpośredni kontakt z wieloma kandydatami do pracy,
dobranymi przez pracowników Urzędu spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie w celu pozyskania
do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawców.
Opis wydarzenia
Pracodawcom, którzy zgłoszą krajową ofertę pracy, a w bazie osób bezrobotnych będzie więcej osób
spełniających wymagania zawarte w ofercie, niż miejsc złożonych w przedmiotowej ofercie, zostanie
zaproponowane zorganizowanie giełdy pracy. W jednym dniu pracodawcy będą mieli możliwość
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz dokonania wyboru przyszłego pracownika.
Powiatowy Urząd Pracy w Pile zorganizuje giełdy pracy dla pracodawców, którzy wyrażą taką
potrzebę.

Nazwa wydarzenia
2) Konsultacje dla pracodawców
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Konsultacje dla pracodawców w zakresie realizacji umów dot. aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu oraz dla pracodawców zamierzających skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy
świadczonych przez Urząd.
Opis wydarzenia
Konsultacje dla pracodawców odbędą się w siedzibie Urzędu. Dotyczyć będą omówienia zagadnień
z zakresu usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Urząd. W trakcie konsultacji
pracodawcom zostaną szczegółowo wyjaśnione warunki wynikające z realizowanych umów.
Pracodawcy będą mogli uzyskać informacje na temat nurtujących ich problemów wynikających
z realizacji umów czy też możliwych do realizacji w bieżącym roku usług i instrumentów rynku pracy
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
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Nazwa wydarzenia
3) Wizyty u pracodawców
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Wizyty u pracodawców z którymi Urząd dotychczas nie współpracował będą służyły nawiązaniu
współpracy z pracodawcami z terenu powiatu pilskiego, przybliżeniu istoty pośrednictwa pracy,
aktualnych możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy.
Opis wydarzenia
Wizyty u pracodawców odbędą się w siedzibie zainteresowanych pracodawców. W trakcie wizyt
pośrednicy pracy promować będą usługi i instrumenty mające na celu aktywizację lokalnego rynku
pracy. Wyjaśnią funkcjonowanie pośrednictwa pracy oraz instrumentów i innych usług, oferowanych
przez Urząd Pracy.
Planuje się pozyskać informacje o obecnych i przyszłych potrzebach pracodawców w zakresie
potrzeb kadrowych pracodawcy oraz oczekiwań pracodawcy względem Powiatowego Urzędu Pracy
w Pile. Pracodawcy pozyskają rzetelną informację bez konieczności opuszczania firmy, będą mieli
możliwość złożenia oferty pracy w trakcie wizyty.

Nazwa wydarzenia
4) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe
Data wydarzenia
5-16 listopada 2018r.
Cel wydarzenia
Sposób postępowania w kwestii zatrudniania cudzoziemców
Opis wydarzenia
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu. W trakcie spotkania omówione zostaną problemy
dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na
nurtujące ich problemy związane z procedurami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców.
Omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu składanych dokumentów,
celem ich wyeliminowania.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
pila.praca.gov.pl
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