Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

ABC PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
zaprasza
PRACODAWCÓW
do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.
od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00
Kontakt telefoniczny: 68 384 35 81, w. 118, 119, 120

PRACODAWCOM OFERUJEMY:
1. Przyjmowanie zgłoszeń wolnego miejsca pracy.
2. Bezpłatne umieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji o wolnych miejscach pracy.
3. Pomoc przy rekrutacji do pracy pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.
4. Możliwość skorzystania z form dotowanych przez PUP na stworzenie miejsc pracy dla osoby bezrobotnej poprzez organizację:
staży,
przygotowań zawodowych dorosłych,
prac interwencyjnych,
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
5. Możliwość przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych.
Organizujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe dla bezrobotnych i pracowników będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy dostosowane do potrzeb przyszłego pracodawcy.
6. Uzyskanie informacji na temat możliwości zatrudnienia cudzoziemców.
7. Możliwość skorzystania z usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
8. Organizowanie Giełd Pracy.
Giełdy Pracy organizowane są w miejscu wskazanym przez pracodawcę lub w Urzędzie Pracy (zgodnie z życzeniem pracodawcy).
Umożliwiają one jednorazowe spotkanie z większą ilością osób poszukujących zatrudnienia
9. Dysponujemy pomieszczeniem, w którym możecie Państwo przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na oferowane przez
Państwa stanowiska pracy.

NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE !!!

Numer pokoju

Zakres

pok. nr 12

- pośrednictwo pracy - zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia
- pośrednictwo pracy - dobór odpowiednich kandydatów do pracy
- organizacja giełd pracy
- pomoc w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych

pok. nr 8

- organizacja szkoleń bezrobotnych

pok. nr 9

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

pok. nr 13

- organizacja staży
- organizacja staży w ramach bonu stażowego
- organizacja prac interwencyjnych
- organizacja prac społecznie użytecznych

pok. nr 14

- uzyskanie pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych a
także umiejętności zawodowych
- uzyskanie informacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców

