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Pracodawco spotykaj się z nami i poznaj
nasze i swoje możliwości. Relacja ze
spotkania.
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Spotkania dla lokalnych pracodawców realizowane przez WUP w Lublinie na terenie
województwa lubelskiego stają się powali tradycją. Jest to doskonała okazja, aby bliżej
poznać możliwości jakie dają Fundusze Europejskie pracodawcom na rozwój
działalności. To na barkach lokalnych pracodawców spoczywa w dużym stopniu
odpowiedzialność za rozwój gospodarki. Wspólnie z instytucjami realizującymi projekty
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
dbamy o to, aby stworzyć młodym ludziom możliwości zdobycia nowej wiedzy,
podnieść kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym są dobrze przygotowani do podjęcia
pracy.
Mocno wierzymy, że spotkania informacyjne dedykowanie lokalnym
pracodawcom przynoszą wiele korzyści pracodawcom – mówi Małgorzata Sokół
Dyrektor WUP w Lublinie.
Idea spotkań z pracodawcami jest prosta. Przedstawić możliwości rozwoju firmy,
propozycję staży, praktyk i pomóc wybrać najlepszą ofertę, która przyniesie korzyści
dla rozwoju lokalnej gospodarki. Każdy z obecnych pracodawców w trakcie spotkania
może zasięgnąć porady eksperta w temacie dotyczącym m.in. zatrudnienia osób
młodych, stworzenia miejsc stażowych, uzyskania pożyczki na rozwój firmy. Cieszymy
się, że mamy do zaoferowania tak bogaty wachlarz wsparcia dla
pracodawców i pracowników. Fundusze Europejskie pomagają firmom
odnosić sukcesy, ale również pomagają nam kształtować swoją karierę
zawodową – mówi Małgorzata Sokół Dyrektor WUP w Lublinie na spotkaniu z
lubelskimi pracodawcami.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: pracownicy WUP w Lublinie odpowiedzialni za
wdrażanie środków unijnych w zakresie programów Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
przedstawiciele Lokalnych Punktów Funduszy Europejskich działających na terenie
województwa lubelskiego
a także, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy.
Za nami spotkania z pracodawcami z powiatu włodawskiego (18.05.2018r.) oraz z
powiatu krasnostawskiego (23.05.2018r.).
Przed nami kolejne spotkania dla pracodawców:
- z powiatu lubartowskiego, które odbedzie się 7 czerwca 2018 r. o godz. 9.00
w Restauracji Firlejowe Sioło, Wólka Rozwadowska 5a w Firleju
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=44zRVtHd&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecy...
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- z powiatu kraśnickiego, które odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.00
w Zajeździe PRIMAVERA ul. Oboźna 34 w Kraśniku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat spotkania w dla pracodawców,
które odbędzie się w Firleju zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Misiurą (tel. 81/
46 35 366, e-mail k.misiura@wup.lublin.pl) natomiast w kwestii spotkania w Kraśniku
zapraszamy do kontaktu z Panem Andrzejem Jaremkiem (tel. 81/46 35 337, e-mail:
a.jaremek@wup.lublin.pl).
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