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Relacja z konferencji pt. „Rynek pracy w
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Małgorzata Piesta Data publikacji: 11.12.2018 Data modyfikacji: 11.12.2018
7 grudnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej, w ramach zawiązanego w
ubiegłym roku Partnerstwa Lokalnego, zorganizował w Czosnówce koło Białej Podlaskiej ostatnią już w
tym roku konferencję pt. „Rynek pracy w województwie lubelskim". W konferencji wzięli udział
przedstawiciele instytucji rynku pracy, edukacji, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, organizacji
pozarządowych oraz samorządowcy z miasta Biała Podlaska i powiatu radzyńskiego.
Podczas spotkania, Renata Kowal – doradca zawodowy ds. poradnictwa zawodowego w WUP w Lublinie
Filii w Białej Podlaskiej omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiła wnioski z
najnowszych analiz i publikacji WUP w Lublinie, tj. „Rynek pracy – perspektywa zatrudnionych w
województwie lubelskim", „Analiza branży hotelarsko-gastronomicznej w województwie lubelskim" oraz
„Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademinicki 2016/2017)".
Z kolei, Małgorzata Piesta – doradca zawodowy ds. poradnictwa zawodowego w WUP w Lublinie Filii w
Białej Podlaskiej zaprezentowała prognozę zapotrzebowania na poszczególne zawody - Baromert
zawodów na 2019 r. oraz potrzeby i oczekiwania pracodawców.
Możliwości wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER/RPO WL – działania
realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przedstawili pracownicy WUP w Lublinie:
Katarzyna Szymańska-Dawidek z Wydziału Programowania i Kontroli PO KL i RPO WL oraz Bartłomiej
Zwolakiewicz z Wydziału Realizacji PO WER.
Ostatnim punktem programu konferencji były Fundusze Europejskie dla młodzieży i osób poniżej 30
roku życia, które omówił Krzysztof Frąckiewicz z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Spotkanie urozmaicone zostało kilkuminutowymi projekcjami filmów o tendencjach na krajowym rynku
pracy oraz o zawodach przyszłości, a także ćwiczeniami warsztatowymi, które wzbudziły niemałe
zainteresowanie wśród samych uczestników konferencji.
Podsumowania konferencji dokonała Anna Szymala – kierownik Filii w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Lublinie.
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