Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
Nazwa wydarzenia
1) Seminarium „Pracodawca i urząd pracy – inwestycja w umiejętności zawodowe osób
bezrobotnych”
Data wydarzenia
6 – 7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem seminarium będzie przybliżenie zagadnienia związanego z zapotrzebowaniem kwalifikacji i
umiejętności zawodowych przyszłych pracowników na rynku pracy oraz zwiększenie wiedzy
pracodawców o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, szkoleniach osób bezrobotnych oraz studiach
podyplomowych.
Opis wydarzenia
Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia związane z zapotrzebowaniem kwalifikacji i
umiejętności zawodowych przyszłych pracowników na rynku pracy, oczekiwania pracodawcy
wobec kandydatów do pracy, prezentacja wybranych form wsparcia dla pracodawców, ich
pracowników oraz osób bezrobotnych umożliwiających im podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych. Zwiększenie wiedzy pracodawców o Krajowym Funduszu Szkoleniowym,
szkoleniach osób bezrobotnych oraz studiach podyplomowych.

Nazwa wydarzenia
2) Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych: „Umiejętności zawodowe jako ważne
kompetencje na rynku pracy”
Data wydarzenia
9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem spotkania informacyjnego będzie zapoznanie osób bezrobotnych z umiejętnościami i
kompetencjami ważnymi na lokalnym rynku pracy.
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Opis wydarzenia
Wzbogacenie wiedzy osób bezrobotnych nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy. Określenie oraz
identyfikacja umiejętności, mocnych i słabych stron.
Wzmocnienie przekonania, że znalezienie pracy jest możliwe. Oczekiwania pracodawcy wobec
kandydatów do pracy- umiejętności zawodowe i kwalifikacje. Wzbogacenie wiedzy nt. możliwości
pomocy urzędu pracy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskaniu umiejętności
zawodowych. Informacje nt. szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych, studiów
podyplomowych oraz innych form wsparcia.

Nazwa wydarzenia
3) Warsztaty dla młodzieży klas zawodowych kształcących się w zawodach rzemieślniczych pt.
„Porozmawiajmy o umiejętnościach zawodowych”
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem warsztatów będzie zapoznanie uczniów z czynnikami wyboru zawodu, przedstawienie
sytuacji na europejskim rynku pracy oraz przedstawienie wymagań pracodawców.
Opis wydarzenia
Na warsztatach z młodzieżą będą poruszane ważne kwestie przy podejmowaniu decyzji
zawodowych. Zostanie zwrócona uwaga jak wykorzystać swoje zainteresowania i umiejętności
zawodowe, by osiągnąć sukces na rynku pracy. Zostaną przedstawione wymagania pracodawców
oraz umiejętności zawodowe poszukiwane na rynku pracy.
Przedstawienie przez pracodawców obecnie poszukiwanych umiejętności zawodowych.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
www.pupdzialdowo.pl
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