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 Szczytnie
Nazwa wydarzenia
1) „Z wizytą u pracodawców”
Data wydarzenia
5 – 9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Poznanie specyfiki działalności danych firm oraz przedstawienie form współpracy.
Opis wydarzenia
Wizyty w zakładach pracy, w których wezmą udział zespoły pracownicze w skład których będą
wchodzić: doradca klienta instytucjonalnego, doradca klienta indywidualnego, doradca zawodowy.
Celem wizyt poznanie specyfiki działalności danych firm oraz jest przedstawienie form wsparcia
skierowanych do pracodawców.

Nazwa wydarzenia
2) Seminarium „Zatrudnianie cudzoziemców”
Data wydarzenia
7 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Celem wydarzenia jest rozpowszechnienie wśród lokalnych pracodawców zainteresowanych
zatrudnianiem cudzoziemców informacji w tym zakresie, tj. w zakresie procedur legalizacji
zatrudnienia cudzoziemców przez Polskich pracodawców.
Opis wydarzenia
Seminarium organizowane przez PUP w Szczytnie, z udziałem przedstawicieli Placówki Straży
Granicznej w Olsztynie, Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciela WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Szczegółowy program:
1) Prezentacja dot. rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi.

2) Prezentacja dot. wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca, kiedy potrzebny
jest „test rynku pracy”.
3) Wystąpienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy nt. podstawowych obowiązków
związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz najczęstsze uchybienia stwierdzone
podczas kontroli PIP.
4) Wystąpienie przedstawiciela Straży Granicznej dot. wymaganych dokumentów podróży
cudzoziemców zainteresowanych zatrudnieniem na terytorium Polski.
5) Pytania i indywidualne konsultacje.
6)
Nazwa wydarzenia
3) Warsztaty „Skuteczna rekrutacja pracownika”

Data wydarzenia
9 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Poszerzenie wiedzy na temat rekrutacji pracownika oraz pomocy w tym kierunku, jaką mogą
otrzymać pracodawcy ze strony doradców zawodowych w urzędzie pracy. Zapoznanie
pracodawców z różnicami w motywacjach pracowników różnych pokoleń.
Opis wydarzenia
Warsztaty kierowane do pracodawców, którzy mają obecnie problem z pozyskaniem
kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami i
narzędziami, jakimi dysponują doradcy zawodowi w doborze kandydatów do pracy w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Szczytnie. Wyzwania rekrutacyjne pokolenia X,Y,Z.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
http://pup.szczytno.pl/

