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 14.10.2019r. do 25.10.2019r. na indywidualne konsultacje i spotkania
w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2019”

Załączniki:
1. Harmonogram wydarzeń

Wydarzenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju w ramach
„Europejskich Dni Pracodawców 2019”
Data wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Cel wydarzenia

14.10.2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
„Kompetentne kadry - sukces firmy”

Organizacja warsztatów dla
pracodawców w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy
w Biłgoraju

Poinformowanie pracodawców z lokalnego rynku
pracy o możliwościach w nabywaniu przez kadry
nowych kwalifikacji zawodowych i poszerzania
kompetencji w posiadanych zawodach.

Wizyty u przedsiębiorców
na terenie gminy Obsza

Celem wydarzenia będzie wzmocnienie
współpracy pracodawców z Powiatowym
Urzędem Pracy w Biłgoraju, wzmocnienie
pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędu
oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu
odpowiednich kandydatów do pracy.
Przeprowadzenie wizyt studyjnych u
pracodawców będzie miało na celu zapoznanie się
ze specyfiką pracy przedsiębiorstwa, strukturą
zatrudnienia, ewentualnymi planami dotyczącymi
tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszeniem
kwalifikacji pracowników oraz pracodawcy.
Pośrednicy pracy przedstawią propozycje
rozwiązywania obszarów problemowych
w obszarze deficytów kadrowych w firmach
w ramach oferowanych przez PUP usług
i instrumentów rynku pracy oraz inicjatyw
projektowych.

godz. 1200

15.10.2019

Wizyty studyjne u przedsiębiorców

15.10.2019

16.10.2019

Spotkania terenowe diagnozujące
obszary problemowe związane
z legalizacją zatrudniania
cudzoziemców

Spotkanie biznesowe
„Mentoring branżowy”

godz. 1000

17.10.2019

Wizyty studyjne u przedsiębiorców

Spotkania terenowe:
- Tarnogród
ul. Kościelna 12 godz. 9.00
(budynek dawnego gimnazjum)
- GOK Łukowa godz. 11.00
- GOK Obsza godz.12.30

Zdiagnozowanie obszarów problemowych
w kontekście powierzania pracy i zatrudniania
pracowników z innych państw przez lokalnych
przedsiębiorców i rolników. Zebrane informacje
posłużą sformułowaniu wniosków będących
podstawą do podjęcia możliwych działań
usprawniających.

Spotkanie przedsiębiorców
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju

Wymiana doświadczeń pomiędzy
przedsiębiorcami, którzy dopiero rozpoczynają
pracę na własny rachunek (działalność
gospodarczą), a pracodawcami z długoletnim
doświadczeniem w prowadzeniu biznesu.
Dzielenie się znajomością lokalnych realiów
biznesowych, a także nabytymi kompetencjami
i umiejętnościami. Integracja lokalnego
środowiska biznesowego, budowanie sieci
współpracy.

Wizyty u przedsiębiorców
na terenie gminy Biszcza

Celem wydarzenia będzie wzmocnienie
współpracy pracodawców z Powiatowym
Urzędem Pracy w Biłgoraju, wzmocnienie
pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędu
oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu
odpowiednich kandydatów do pracy.
Przeprowadzenie wizyt studyjnych
u pracodawców będzie miało na celu zapoznanie
się ze specyfiką pracy przedsiębiorstwa, strukturą
zatrudnienia, ewentualnymi planami dotyczącymi
tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszeniem
kwalifikacji pracowników oraz pracodawcy.
Pośrednicy pracy przedstawią propozycje
rozwiązywania obszarów problemowych

w obszarze deficytów kadrowych w firmach
w ramach oferowanych przez PUP usług
i instrumentów rynku pracy oraz inicjatyw
projektowych.

17.10.2019

Spotkania terenowe diagnozujące
obszary problemowe związane
z legalizacją zatrudniania
cudzoziemców

18.10.2019

Warsztat praktycznego korzystania
z platformy e-urząd ( Usługi
Elektronicznej PSZ) w sprawach
związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców

godz. 1130

22.10.2019
godz. 1000

23.10.2019
godz. 1000

Spotkania terenowe:
- Świetlica Korchów I
godz. 9.00
- Remiza OSP Płusy
godz. 10.00
- UG Biszcza godz. 11.30
- UG Potok Górny godz. 12.30
Organizacja warsztatów
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju
dla podmiotów gospodarczych
oraz producentów rolnych
zainteresowanych
zatrudnianiem cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Zdiagnozowanie obszarów problemowych
w kontekście powierzania pracy i zatrudniania
pracowników z innych państw przez lokalnych
przedsiębiorców i rolników. Zebrane informacje
posłużą sformułowaniu wniosków będących
podstawą do podjęcia możliwych działań
usprawniających.
Promocja usługi elektronicznej. Zapoznanie
podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom
z możliwościami wykorzystania portalu e-urząd
przy składaniu wniosków dotyczących oświadczeń
o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę
sezonową.

Dialog międzyinstytucjonalny – jak
efektywnie wspierać pracodawców
przy wykorzystaniu środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Spotkanie instytucji
szkoleniowych ze specjalistami
do spraw rozwoju zawodowego
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju

Nawiązanie partnerskiej współpracy
z instytucjami szkoleniowymi w celu wspierania
lokalnych pracodawców w nabywaniu przez kadry
kwalifikacji zawodowych w zawodach, w których
trudno pozyskać pracowników.

Konsultacje na temat skutecznych metod
doboru personalnego
„ Pracownik na miarę potrzeb”

Spotkanie ze specjalistą do
spraw rekrutacji pracowników
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju

Zapoznanie pracodawców z narzędziami i technikami
doboru kandydatów do pracy oraz zasięgnięcie
informacji na temat stosowania i doboru metod
pozwalających zbudować efektywne zespoły
pracownicze.

24.10.2019

24.10.2019
godz. 1100

14 - 25.10.2019
00

godz. 7 -15

00

Wizyty studyjne u przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla
przedsiębiorców zatrudniających
cudzoziemców na podstawie
oświadczeń o powierzeniu pracy

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

Wizyty u pracodawców
na terenie gminy Aleksandrów

Celem wydarzenia będzie wzmocnienie
współpracy pracodawców z Powiatowym
Urzędem Pracy w Biłgoraju, wzmocnienie
pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędu
oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu
odpowiednich kandydatów do pracy.
Przeprowadzenie wizyt studyjnych
u pracodawców będzie miało na celu zapoznanie
się ze specyfiką pracy przedsiębiorstwa, strukturą
zatrudnienia, ewentualnymi planami dotyczącymi
tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszeniem
kwalifikacji pracowników oraz pracodawcy.
Pośrednicy pracy przedstawią propozycje
rozwiązywania obszarów problemowych
w obszarze deficytów kadrowych w firmach
w ramach oferowanych przez PUP usług
i instrumentów rynku pracy oraz inicjatyw
projektowych.

Spotkanie organizowane
w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Biłgoraju ze
specjalistami
z Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy

Przekazanie przedsiębiorcom powierzającym
pracę cudzoziemcom na podstawie oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy ( obywatelom
Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki
Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
lub Ukrainy) aktualnych informacji o wszelkich
aspektach związanych z legalizacją krótkich i
długoterminowych pobytów cudzoziemców na
terytorium RP w związku z wykonywaniem pracy.

Wizyty u pracodawców,
konsultacje telefoniczne

Celem przedsięwzięcia będzie przekazanie
informacji o realizowanych projektach,
programach oraz usługach i instrumentach rynku
pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd
Pracy.

14 - 25.10.2019

Kampania informacyjna skierowana
do pracodawców

Na stronie internetowej PUP
Biłgoraj każdego dnia
prezentowane będą dla
pracodawców szczegółowe
informacje na temat
poszczególnych usług rynku
pracy oraz form wsparcia
finansowego przy zatrudnianiu
pracowników, jakie urząd
oferuje współpracującym
przedsiębiorcom.

Celem wydarzenia będzie promowanie
oferowanych przez urząd usług oraz
realizowanych instrumentów rynku pracy na rzecz
wsparcia lokalnych pracodawców.

