Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim we współpracy ze Szkołami Podstawowymi
z terenu powiatu drawskiego
Nazwa wydarzenia
1) Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój Talent”
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r., godz. 10:00-14:00
Cel wydarzenia
Celem inicjatywy jest prezentacja wagi kształcenia i szkoleń zawodowych w odniesieniu do rynku
pracy.
Opis wydarzenia
Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim
organizują wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjum quiz nt.
pojęć związanych z rynkiem pracy, rozwojem zawodowym, zawodami przyszłości kształceniem
zawodowym. W quizie wezmą udział cztery drużyny czteroosobowe (przedstawiciele ww. klas).
Zwycięzcy quizu, tj. zwycięska drużyna będzie mogła spędzić jeden dzień u wybranego pracodawcy.
Dzień ten będzie dla ucznia formą prezentacji zawodu.

Nazwa wydarzenia
2) Europejskie Dni Pracodawców – Mobilny Punkt Pośrednictwa Pracy „STOP!
PRACODAWCO!”
Data wydarzenia
8 listopada 2018r., godz. 10:00-14:00
Cel wydarzenia
Prezentacja oferty urzędu pracy skierowanej do pracodawców. Informacje o zasadach i źródłach
finansowania zatrudnienia. Informacje o procedurach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
Wymiana informacji, doświadczeń i uwag wynikających ze współpracy urzędu i lokalnych
pracodawców.
Opis wydarzenia
Mobilny Punkt Pośrednictwa Pracy „STOP! PRACODAWCO!” to możliwość spotkań i rozmów
z pracodawcami zorganizowana w formie punktu informacyjno-promocyjnego. Lokalizacja punktu
poza siedzibą urzędu pozwala na swobodniejszy kontakt z Pracodawcą.

Specjaliści z PUP zapraszają do odwiedzenia punktu, który będzie znajdował się w Starostwie
Powiatowym w Drawsku Pomorskim (hol budynku) Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko
Pomorskie.
Prezentacja oferty urzędu pracy, informacje o zasadach i źródłach finansowania zatrudnienia,
informacje o procedurach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
Wymiana informacji, doświadczeń i uwag wynikających ze współpracy urzędu i lokalnych
pracodawców.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzenia
drawskopomorskie.praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

