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 Lidzbarku Warmińskim
Nazwa wydarzenia
1) Dzień otwarty
Data wydarzenia
5 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem ww. wydarzenia będzie promocja i upowszechnienie informacji na temat usług
i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP oraz udzielanie indywidualnych konsultacji dla
pracodawców na temat form wsparcia oferowanych przez urząd, w tym, zatrudniania cudzoziemców
itp.
Opis wydarzenia
W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano utworzenie punktu konsultacyjnego dla pracodawców
poprzez wydzielenie w siedzibach PUP po jednym, oznakowanym stanowisku (tj. w siedzibie PUP
w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punkcie Filialnym PUP w Ornecie). W ww. punkcie pracodawcy
będą mogli, podczas indywidualnych konsultacji, uzyskać informacje m.in. na temat usług i
instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP, form wsparcia oraz zatrudniania cudzoziemców.

Nazwa wydarzenia
2) Kampania informacyjno-promocyjna w mediach
Data wydarzenia
29 października -9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem ww. wydarzenia będzie promocja i upowszechnienie informacji na temat Europejskich Dni
Pracodawcy oraz usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP w mediach.
W ramach ww. kampanii planowana jest publikacja w lokalnej gazecie, na stronie internetowej PUP
oraz Facebooku informacji promujących wydarzenie Europejskich Dni Pracodawcy oraz informacji
o formach wsparcia skierowanych do pracodawców.
Opis wydarzenia
W ramach ww. kampanii planowana jest publikacja w lokalnej gazecie, na stronie internetowej PUP
oraz Facebooku informacji promujących wydarzenie Europejskich Dni Pracodawcy oraz informacji
o formach wsparcia skierowanych do pracodawców.

Nazwa wydarzenia
3) Spotkanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem ww. wydarzenia będzie wzmocnienie współpracy z pracodawcami, przekazanie im informacji
na temat usług i form wsparcia oferowanych przez PUP, a także kreowanie pozytywnego i
profesjonalnego wizerunku urzędu pracy. W trakcie ww. spotkania będzie również możliwość
przeprowadzenia dyskusji na tematy nurtujące partnerów rynku pracy.
Opis wydarzenia
Spotkanie Dyrektora PUP z pracodawcami z terenu powiatu lidzbarskiego będzie poświęcone
przekazaniu informacji na temat usług i form wsparcia oferowanych przez PUP oraz stworzy
możliwość przeprowadzenia dyskusji na tematy nurtujące partnerów rynku pracy.

Nazwa wydarzenia
4) Wizyty u pracodawców
Data wydarzenia
5-9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Promowanie usług
do pracodawców.

i

instrumentów

rynku

pracy

oraz

form

wsparcia

skierowanych

Opis wydarzenia
W ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano osobiste wizyty pracowników PUP
w siedzibach pracodawców z terenu powiatu lidzbarskiego w celu promowania usług i instrumentów
rynku pracy oraz form wsparcia skierowanych do pracodawców.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
lidzbarkwarminski.praca.gov.pl

