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Współpraca z 
Pracodawcami

Tczew, 20 październik 2021

POŚREDNICTWO PRACY:
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Jak znaleźć 
dobrego pracownika?

skonstruowanie ogłoszenia o pracę, które zachęci
odpowiedniego kandydata,
wybór kanału, za pomocą którego będziemy poszukiwać
kandydata.

Takie pytanie z pewnością zadają sobie pracodawcy,        
 którzy chcą uzupełnić swój zespół nowym pracownikiem.
Dwie najistotniejsze kwestie w tym momencie to:

1.

2.
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Idealna oferta pracy
nie istn...

Owszem, możemy przyjąć takie założenie, ale
możemy się również postarać aby zbliżyć się do
ideału. Zastanówmy się co najbardziej interesuje
osobę poszukującą zatrudnienia, a jakie zapisy ją
wystraszą?

"młody dynamiczny zespół" 
"atrakcyjne wynagrodzenie"
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Szukać, jak to łatwo
powiedzieć...

W natłoku informacji również oferty pracy potrafią
przejść bez echa nie docierając do osób
zainteresowanych. Warto wybrać odpowiedni kanał,
który zapewni sukces w rekrutacji kandydata do
pracy. A kto ma w tym dość duże doświadczenie?
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Powiatowy Urząd
Pracy

jako partner na rynku pracy

Przemawia za nami:
-doświadczenie w realizowaniu ofert pracy,

-baza osób poszukujących pracy,
-sprawdzone kanały dystrybucji ofert pracy,

-rozpoznawalna marka,
-znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

-nasze usługi są bezpłatne.
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Jak zgłosić ofertę
pracy?
Bezpośrednio:

w siedzibie urzędu u pracownika zajmującego się
obsługą pracodawców.

 
Zdalnie:

-telefonicznie,
-faxem,

-mailem,
-przez portal www.praca.gov.pl
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Co dalej dzieje się 
z moją ofertą?

Po zgłoszeniu wolnego miejsca pracy do urzędu
zaczynamy działać:

1.oferta jest wprowadzana do systemu
informatycznego,

2.stamtąd jest eksportowana do Centralnej Bazy
Ofert Pracy (www.oferty.praca.gov.pl),

3.mają do niej dostęp nasi pracownicy, którzy
obsługują poszukujących zatrudnienia,

4.mogą ją przeglądać osoby zainteresowane
zatrudnieniem.
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A jak Aplikacja
ePraca

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przygotowało aplikację ePraca na telefony. Można ją

ściągnąć na swój telefon i przeglądać najświeższe
oferty pracy.

Aktualnie aplikacja ePraca dostępna jest wyłącznie
na telefony z systemem Android. Aplikacja jest

gotowa do pobrania w Google Play.
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Gdzie jest publikowana
moja oferta?

Standardowo oferta pracy jest publikowana 
w siedzibie urzędu (wersja papierowa / elektroniczna).

 
Każdy może ją przejrzeć na www.oferty.praca.gov.pl 

czyli w Centralnej Bazie Ofert Pracy.
 

Na życzenie przesyłamy ofertę pracy do wskazanych PUP-ów.
 

Działamy w social mediach! Zauważamy duże zainteresowanie
ofertami pracy.
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Dodatkowe wsparcie 
w rekrutacji

Zależy Ci na czasie, chcesz przeprowadzić skuteczną
rekrutację? Urzędy pracy dysponują salami konferencyjnymi

lub pomieszczeniami, w których można zorganizować
rozmowy rekrutacyjne (giełdy pracy).

1.spotkanie na terenie urzędu,
2.umawiamy Klientów spełniających wymogi,
3.Klienci umawiani są na konkretną godzinę.
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Dziękuję za uwagę!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Przemysław Karczyński
Doradca Klienta Instytucjonalnego



Marcin Krauze
Wydział Pośrednictwa Pracy

Doradca EURES

Usługi EURES dla pracodawców



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Sieć EURES świadczy bezpłatne usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy 
na terenie Państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego:

- kraje UE

- Norwegia       Islandia        Lichtenstein 

- Szwajcaria 

EUROPEJSKIE  SŁUŻBY  ZATRUDNIENIA  EURES



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

MIĘDZYNARODOWY  PORTAL INTERNETOWY
www.eures.europa.eu

KRAJOWY  PORTAL INTERNETOWY
www.eures.praca.gov.pl

WOJEWÓDZKI  URZĄD PRACY W GDAŃSKU
www.wupgdansk.praca.gov.pl

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.wupgdansk.praca.gov.pl/


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

MIĘDZYNARODOWE  POŚREDNICTWO  PRACY  EURES 
dla polskich pracodawców

Pracodawca z Polski

Poszukiwani pracownicy z terenu UE/EOG

Zgłasza ofertę do PUP celem jej rejestracji
Oferta pojawi się w CBOP i portalu EURES 

Doradca klienta z PUP przekazuje ofertę 
do WUP / EURES

Promocja na terenie wybranych krajów UE 
/EOG poprzez sieć EURES

Zatrudnienie obywatela UE/EOG w Polsce



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Ofertę pracy można zgłosić w PUP elektronicznie poprzez stronę Publicznych 
Służb Zatrudnienia:

www.psz.praca.gov.pl



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

• oferty pracy zagraniczne w ramach sieci EURES
• oferty pracy polskich pracodawców do pracy w Polsce i zagranicą

www.oferty.praca.gov.pl



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy (za pośrednictwem PUP)             
na  Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej 
www.eures.europa.eu

USŁUGI  EURES  DLA  PRACODAWCÓW

http://www.eures.europa.eu/


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli UE / EOG 
szukających pracy za granicą www.eures.europa.eu

3. Promocja ofert pracy w wybranym państwie UE/EOG                     
za pośrednictwem doradców EURES 

4.  Wsparcie w rekrutacji pracowników z wybranego kraju

UE/EOG poprzez:

• zebranie CV i wstępną selekcję kandydatów do pracy,

• pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych                         
z kandydatami za granicą.

5. Utworzenie „konta pracodawcy EURES”

Konto pracodawcy może założyć każda firma zarejestrowana na terenie UE/EOG, po 
zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu. 



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EUROPEJSKIE TARGI PRACY on-line

www.europeanjobdays.eu

http://www.europeanjobdays.eu/


Dziękuję za uwagę

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk
tel.: 58 32 61 801, wup@wup.gdansk.pl

Marcin Krauze
Wydział Pośrednictwa Pracy

Doradca EURES



Dobór kandydata 

do pracy

 Gdańsk, 20 październik 2021 r.

- poradnictwo  

   zawodowe



 Młodzież

Pracodawcy

Doradca
zawodowy

Bezrobotni
i poszukujący 
pracy



Z doświadczenia
Powiatowych Urzędów Pracy

problemy pracodawców w
trakcie rekrutacji to:



Brak osób 
w określonych zawodach

 



Fryzjer - mam talent i go
wykorzystam

Krawiec - mam talent i go
wykorzystam

Zostań opiekunem
osób starszych

 



Brak motywacji kandydatów



Czas na zmiany

Dojrzała - gotowa na aktywność

Motywacja do zmian

Motywacja, która nie słabnie - czyli chcieć

 to móc



Brak kompetencji miękkich



Rozwijam kompetencje: komunikacja

Rozwijam kompetencje: zarządzanie czasem

Rozwijam kompetencje: motywacja i planowanie

Komunikacja interpersonalna 
w poszukiwaniu pracy



Spotkania rekrutacyjne



Moja wizytówka
zawodowa

Rozmowa kwalifikacyjna 

bez tajemnic



Rekrutacja -

czym jest dla
pracodawcy? 

headhunter

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

firma
rekrutacyjna



Koszty rekrutacji 
rekruter

udostępnienia oferty
pracy

przeprowadzenie badań
kompetencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach



Co możemy
zaoferować 

jako urząd pracy?

bezpłatne zamieszczenie 

dostęp do dużej bazy kandydatów

przeprowadzenie spotkania z
wybranymi kandydatami do pracy

oszczędność czasu

        i udostępnianie oferty pracy

 



Doradca zawodowy 
 - co może zaoferować?

profil kandydata do pracy

wstępnej selekcji

giełdy pracy 

analiza predyspozycji
psychofizycznych kandydata

specjalistyczne testy psychologiczne

wybór odpowiedniego kandydata

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach



Korzyści dla
kandydatów 

zmniejszenie stresu

trafne rozpoznanie
możliwości kandydatów

lepsze dopasowanie do
stanowiska (szkolenia, staż)

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach



Doradztwo
zawodowe 

dla pracodawców 

oraz pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach



Dziękuję za uwagę

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4

 
 sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl

Tel. (58) 694-09-01

mailto:sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl


Gdańsk, 20.10.2021

Poradnictwo zawodowe na rzecz wspierania 
rozwoju zawodowego pracodawcy i jego 

pracowników



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KIM JESTEŚMY?

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Gdańsku i 
Słupsku, to wyspecjalizowane 
komórki Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku, które świadczą 
usługi poradnictwa i informacji 
zawodowej dla mieszkańców 
województwa pomorskiego. 



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

NASI KLIENCI:



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KIM JESTEŚMY DLA PRACODAWCÓW?

INSTYTUCJĄ  WSPIERAJĄCA 
ROZWÓJ  KADRY  PRACOWNICZEJ

Źródło : www.apexnet.com.pl



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Oferta skierowana do pracodawców

o przeprowadzamy indywidualne porady oraz spotkania zawodowe, podczas 
których istnieje możliwość zastosowania specjalistycznych testów diagnostycznych

o pomagamy w określeniu: predyspozycji, planów zawodowych, identyfikacji  
kompetencji, kwalifikacji, słabych i mocnych stron oraz identyfikacji obszarów 
obniżających motywację do pracy

o nasza diagnoza może dotyczyć: wytyczania ścieżek rozwoju lub awansu 
poszczególnych pracowników oraz identyfikacji ewentualnych potrzeb 
szkoleniowych

o przeprowadzamy warsztaty grupowe, które są dopasowane do specyfiki grupy 
oraz zdiagnozowanych wcześniej potrzeb 

ow przypadku zwolnień grupowych, wspomagamy pracodawcę i zwalnianych 
pracowników w programie aktywizacji zawodowej dla osób zwalnianych
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KORZYŚCI DLA FIRMY

o profesjonalizm 

o doświadczenie

o nowoczesne narzędzia 

o rzetelność

o poufność

o oszczędność 

o lokalizacja

o bezpieczeństwo
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PRZYKŁADOWY  PROCES



Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM INFORMACJI I 
PLANOWANIA KARIERY 
ZAWODOWEJ W GDAŃSKU

UL. ŻABI KRUK 16 (PARTER)

TEL. 58 32 37 230

CENTRUM INFORMACJI I 
PLANOWANIA KARIERY 
ZAWODOWEJ W SŁUPSKU

UL. JARACZA 18A

TEL. 59 846 83 08

www.facebook.com/poradnictwozawodowegdansk/



Dziękuję za uwagę

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk
tel.: 58 32 61 801, wup@wup.gdansk.pl
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