POWIATOWY URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
tel. (084) 685-00-00, fax (084) 686-16-71 www.bilgoraj.praca.gov.pl, e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zaprasza pracodawców w dniach
od 05.11.2018r. do 16.11.2018r. na indywidualne konsultacje i spotkania
w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2018”

Załączniki:
1. Harmonogram wydarzeń

Wydarzenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach
„Europejskich Dni Pracodawców 2018”

Data wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Cel wydarzenia

07.11.2018r.
godz. 900-1100

Mobilny punkt informacyjno promocyjny
„Urząd bliżej pracodawcy”

Wizyty u pracodawców
na terenie gminy Turobin

Udzielanie informacji na temat form wsparcia
świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
na rzecz pracodawców.

Punkty informacyjnokonsultacyjne dla
pracodawców ze specjalistami
do spraw rozwoju
zawodowego

Udzielanie informacji na temat możliwości wpierania
pracodawców i ich pracowników przez PSZ
w zakresie zwiększania zasobów wiedzy w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

07.11.2018r.
godz. 700-1500

08.11.2018r.
godz. 1000

08.11.2018r.
godz. 1100

Dzień otwarty pn. „Inwestycja
w kadry” - Krajowy Funduszu
Szkoleniowy jako instrument wsparcia
kształcenia ustawicznego
pracodawców/ pracowników

Seminarium informacyjne z udziałem
specjalisty z KRUS- zatrudnianie
pracowników na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach

Warsztaty praktycznego
przygotowania wniosków w zakresie
zatrudniania cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Seminarium informacyjne

Organizacja warsztatów dla
podmiotów gospodarczych
oraz producentów rolnych
zainteresowanych
zatrudnianiem cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Przedstawienie przez pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy i jednostki terytorialnej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego podmiotom
i osobom zainteresowanym zatrudnianiem cudzoziemców
obowiązujących przepisów i zasad powierzania pracy
obywatelom innych państw na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Umożliwienie uzyskania wiedzy na temat prawidłowego
wypełniania:
- wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi
przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych
zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

09.11.2018r.
godz. 900-1200

Meeting branżowy pracodawców
z osobami poszukującymi pracy

Indywidualne rozmowy
pracodawców z osobami
poszukującymi pracy

14.11.2018r.
00
00
godz. 9 -11

Mobilny punkt informacyjno promocyjny
„Urząd bliżej pracodawcy”

Wizyty u pracodawców
na terenie gminy Obsza

15.11.2018
00
godz. 11

16.11.2018r.
godz. 900-1100

05- 16.11.2018r.
godz. 700-1500

„Spotkanie graniczne” – inicjatywa
współpracy pomiędzy ościennymi
Urzędami Pracy na rzecz wspierania
potrzeb kadrowych pracodawców
prowadzących działalność na
pograniczu powiatów

Spotkanie konsultacyjne
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju

Mobilny punkt informacyjno promocyjny
„Urząd bliżej pracodawcy”

Wizyty u pracodawców
na terenie gminy Biszcza

Marketing działań urzędu
świadczonych na rzecz pracodawców
w ramach osobistych i telefonicznych
konsultacji

Wizyty u pracodawców,
konsultacje telefoniczne

Umożliwienie bezpośredniego spotkania pracodawców
z osobami poszukującymi zatrudnienia w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy.

Udzielanie informacji na temat form wsparcia
świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
na rzecz pracodawców.
Wymiana informacji i doświadczeń między ościennymi
Urzędami Pracy i pracodawcami z powiatów przyległych
do powiatu biłgorajskiego na temat sytuacji na lokalnym
rynku pracy oraz problemów w uzupełnianiu deficytów
kadrowych w firmach.
Diagnoza możliwości rozwiązywania występujących
kwestii problemowych w oparciu o możliwe obszary
współpracy.

Udzielanie informacji na temat form wsparcia
świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
na rzecz pracodawców.
Udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania
wsparcia finansowego na rozwój firm i zatrudniania
pracowników ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Społecznego podczas osobistych wizyt
i telefonicznych konsultacji z pracodawcami.

