Kontakt do powiatowych urzędów pracy z całego
kraju znajdziesz na stronie Centrum InformacyjnoKonsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”:
zielonalinia.gov.pl.
Kontakt do powiatowych urzędów pracy z województwa
mazowieckiego znajdziesz na stronie Publicznych Służb
Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl.
Informacje na temat zagranicznego pośrednictwa pracy
w ramach sieci EURES można pozyskać na stronie
eures.praca.gov.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
wup@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

Usługi pośrednictwa pracy
są bezpłatne!

POŚREDNICTWO PRACY

Usługi urzędów pracy dla pracodawców
w zakresie:
krajowego pośrednictwa pracy
►► zagranicznego pośrednictwa pracy w ramach sieci
EURES.
►►

Pracodawco! Chcesz zatrudnić pracowników?
Szukasz wykwalifikowanej kadry?
Skorzystaj z bezpłatnych usług powiatowych
urzędów pracy, które:
►► dysponują bazą osób poszukujących pracy,
zawierającą dane o ich wykształceniu
i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
►► udzielają pomocy w doborze kandydatów
►► skierują do Twojej firmy najlepszych kandydatów
znajdujących się w ich ewidencji
►► zorganizują giełdę pracy dostosowaną do Twoich
potrzeb lub powiadomią Cię o możliwościach udziału
w targach pracy.
Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy w doborze
kandydatów, zgłoś wolne miejsce w powiatowym
urzędzie pracy:
►► twoja oferta błyskawicznie dotrze do szerokiej
grupy osób poszukujących pracy
►► dzięki usługom uzyskasz kandydata o pożądanych
kwalifikacjach.
Korzystaj także z zagranicznego pośrednictwa pracy
w ramach sieci EURES i pozyskaj wykwalifikowanych
pracowników z krajów UE/EOG i Szwajcarii.

Zasady działania:
Pośrednictwo otwarte
Informacja o wolnym miejscu pracy podawana jest do
ogólnej wiadomości z ujawnieniem pełnej nazwy
i adresu firmy. Każdy ma dostęp do pełnej informacji
o wolnych stanowiskach pracy. Zapewnia to pracodawcom wybór spośród większej liczby kandydatów do pracy.
Pośrednictwo półotwarte
Informacja o wolnym miejscu pracy udostępniana
jest szerokiemu gronu kandydatów. W informacji nie
zamieszcza się danych pracodawcy. Poszukujący pracy
zgłasza się na rozmowę do pośrednika pracy. Po dokonaniu selekcji pośrednik pracy przedstawia pracodawcy
listę wybranych osób.

Pośrednictwo zamknięte
Podstawową cechą tej formy pośrednictwa pracy jest
brak w ogłoszeniu nazwy i adresu firmy. Poszukujący
pracy musi się zgłosić najpierw do pośrednika
w urzędzie, by uzyskać dodatkowe informacje. Pośrednik
dokonuje wstępnego wywiadu z kandydatami i kieruje do
pracodawcy tylko tych, którzy spełniają jego wymogi.
Giełdy pracy
Organizowane są gdy istnieje potrzeba bezpośredniego
spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących
pracy. Spotkanie może być zorganizowane na terenie
urzędu, firmy lub w innym miejscu dogodnym dla obu
stron. Podczas giełdy pracodawca przedstawia swoją
ofertę pracy, może również przeprowadzić bezpośrednią
rozmowę z kandydatami.
Targi pracy
Spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o proponowanych miejscach pracy dostępne są
w jednym miejscu. Targi umożliwiają bezpośredni kontakt
większej liczby przedstawicieli firm z osobami poszukującymi pracy. W trakcie targów istnieje możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz tworzenia zasobów
informacji o potencjalnych kandydatach do pracy.
EURES
Sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych
organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
działających w obszarze zatrudnienia. Jej celem jest pomoc
poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się po
europejskim rynku pracy.

