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CZYM JEST EURES ?
EURES – z j. ang. EURopean Employment
Services to Europejskie Służby Zatrudnienia
- powołana przez Komisję Europejską sieć
współpracy publicznych służb zatrudnienia
i ich partnerów na rynku pracy utworzona
w celu promowania i wspierania swobodnego
przepływu
pracowników
na
terytorium
państw należących do Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.
Usługi EURES świadczone są przez ok. 900
wykwalifikowanych doradców EURES, poprzez
sieć ponad 5 tys. lokalnych biur pracy, w których
usługi świadczy ponad 100 tys. pracowników.
Każdego dnia na portalu internetowym EURES
www.eures.europa.eu dostępnych jest ponad
milion ofert pracy zgłaszanych przez wszystkie
państwa UE/EOG. Zarejestrowanych jest tam
ponad milion życiorysów kandydatów i ponad
30 tys. pracodawców.
Sieć EURES powstała na podstawie Decyzji
Komisji Europejskiej nr 93/569/EEC z dnia
22 października 1993 r., wprowadzającej
w życie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68,
dotyczące swobody przepływu osób w ramach
Wspólnoty Europejskiej. Pełna implementacja

Głównymi zadaniami EURES jest pomaganie
osobom poszukującym pracy oraz ich rodzinom.

usług EURES nastąpiła w listopadzie 1994 r.
w czasie Europejskiego Tygodnia Pracy.
Przygotowania do wdrożenia usług EURES
w województwie pomorskim rozpoczęły się
w 2003 roku.
Głównymi zadaniami EURES jest pomaganie
osobom poszukującym pracy oraz ich rodzinom
w poprawie dostępu do miejsc pracy na terenie
krajów UE/EOG, informowanie o warunkach
życia i pracy oraz kształtowanie świado
mości w zakresie zasad równego traktowania
na europejskich rynkach pracy.

EURES W WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM W 2012 R.
Doradcy i asystenci EURES z WUP w Gdańsku
biorą udział i wspierają merytorycznie
organizowane przez pomorskie powiatowe
urzędy pracy targi pracy. W 2012 r. przedstawiciele EURES uczestniczyli łącznie w 14 targach
pracy, podczas których mieszkańcy Pomorza
mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami
pracy za granicą, a także uzyskać informacje
z zakresu możliwości odbycia praktyk i staży
zawodowych w krajach Unii Europejskiej/Euro
pejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
aktualnej sytuacji na rynku pracy, warunków
życia i pracy w krajach europejskich oraz zasad
bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Działania EURES mają na celu także wspieranie pracodawców pragnących zatrudnić
pracowników z zagranicy lub Polaków
czasowo przebywających na emigracji,
w celu uzupełnienia brakującej kadry pracowniczej na polskim rynku pracy. Jednym
z takich działań jest organizacja warsztatów
i spotkań informacyjnych z pracodawcami
na terenie naszego województwa. Ponadto
doradcy EURES promowali oferty pracy pomorskich przedsiębiorców podczas targów pracy
m.in.: w Irlandii - Blanchardstown k. Dublina
(01-02.03.2012), we Francji - Ajaccio, Korsyka
(14.03.2012), na Uniwersytecie Turunyliopisto
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W 2012 roku doradcy EURES pozyskali 411
ofert pracy za granicą na co najmniej
3677 nowych miejsc pracy, udzielili ponad
11 tyś. porad osobom zainteresowanym
podjęciem pracy oraz pracodawcom. Prze
prowadzili 110 rekrutacji dla zagranicznych
pracodawców przekazując im łącznie 1288
aplikacji kandydatów zainteresowanych pracą
za granicą.

w Finlandii - Europejskie Dni Pracy/Rekrutacji
(7-8.02.2012), na Łotwie (7-8.12.2012) oraz
Litwie (18-19.12.2012). Zorganizowano również
spotkania dla Polaków przebywających
za granicą i rozważających powrót do kraju:
w Norwegii (Trondheim 23.05.2012 ) i Irlandii
(Dublin 24.04.2013) oraz z norweskimi pracodawcami (Haugesund, Stavanger, 5-6.10.2012).
Dzięki usługom międzynarodowego pośrednictwa pracy, które są świadczone również
w każdym powiatowym urzędzie pracy przez
pośredników pracy realizujących zadania
EURES, mieszkańcy Pomorza mają łatwiejszy
dostęp do ofert pracy oraz informacji nt. warunków życia i pracy w krajach Wspólnoty.
Co roku WUP w Gdańsku organizuje szkolenia
dla wszystkich członków kadry z powiatowych
urzędów pracy na terenie województwa
pomorskiego, by w ten sposób wzmacniać ich
kompetencje i poprawić jakość świadczonych
usług.

Finlandia 1%
Holandia 1%
Estonia 1%
Szwecja 2%
Hiszpania 2%
Francja 2%

Najwięcej ofert pracy pozyskaliśmy z Norwegii – 99 ofert pracy. W drugiej kolejności były
to Niemcy i Wielka Brytania – odpowiednio
85 oraz 69 ofert pracy. Najwięcej nowych
miejsc pracy zaoferowała Wielka Brytania –
1293 wakaty, Niemcy – 474 oraz Francja - 460
wakatów.
Mieszkańcy Pomorza najchętniej poszukiwali
pracy w Norwegii – 768 aplikacji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii – odpowiednio 320 i 120
zgłoszonych aplikacji.

Oferty pozyskane w 2012r.
wg kraju pochodzenia oferty
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Hotelarstwo 2%

Naukowo-badawcza 3%
Gastronomia 3%
Transport 3%

Liczba ofert pracy w 2012r.
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Liczba wolnych miejsc
pracy pozyskanych w 2012r.
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MIĘDZYNARODOWE, POMORSKIE,
METROPOLITALNE TARGI PRACY,
EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Odwiedzający Targi Pracy mogli zapoznać się z wieloma ofertami pracy
oraz wziąć udział w zajęciach odkrywających potencjał zawodowy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorga
nizował wspólnie z Powiatowym Urzędem
Pracy w Gdańsku oraz powiatowymi urzędami
pracy w Wejherowie, Pucku, Nowym Dworze
Gdańskim, Malborku, Tczewie, Słupsku, Lęborku,
Gdyni, Bytowie oraz Kartuzach drugą edycję
Międzynarodowych Pomorskich Metropolitalnych Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości.
W Targach zorganizowanych 17.04.2013 r.
w Centrum Wystawienniczo–Konferencyjnym
Amber Expo w Gdańsku wzięło udział dwustu
wystawców.
Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertami
pracy, porozmawiać z pracodawcami, złożyć
swoje aplikacje oraz wziąć udział w zajęciach
odkrywających własny potencjał zawodowy
bądź w warsztatach dla młodych mam, które
chcą wrócić po przerwie do pracy.
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Doradcy EURES z dziesięciu krajów (Danii,
Rumunii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Finlandii, Norwegii, Austrii, Czech, Belgii)
udzielali informacji nt. warunków życia i pracy
w swoich krajach, podpowiadali jak i gdzie

szukać stanowisk, w jakich zawodach istnieje
największa szansa znalezienia zatrudnienia
na stałe bądź w sezonie letnim. Największym
powodzeniem cieszyły się stoiska przedstawicieli z Wielkiej Brytanii i Norwegii.
Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku w wydarzeniu wzięły udział
Niemiecki Czerwony Krzyż poszukujący dyplo
mowanych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz
zagraniczne agencje pracy tymczasowej
z Norwegii: Fleksi Bemanning AS (poszu
kujący pracowników z branży budowlanej
i mechaników w szczególności: stolarzy, cieśli,
hydraulików, elektryków posiadających certyfikat DSB, spawaczy, pracowników branży
metalowej), Dinn Bemanning AS (poszukujący
personel sprzątający dla restauracji, klubów,
hoteli, obiektów biurowych), Svane Bemanning
AS (poszukujący pracowników budowlanych:
betoniarze, kamieniarze, brukarze, architekci
krajobrazu, pracownicy prac ziemnych, kie
rowcy koparek, operatorzy maszyn ciężkich)
oraz Danii: Cabinplant AS poszukujący: pracowników z branży budowlanej i mechaników
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w szczególności: stolarzy, cieśli, hydraulików,
elektryków posiadających certyfikat DSB, spa
waczy, pracowników branży metalowej.
Polscy wystawcy również nie mogli narzekać
na brak zainteresowania. Oferty pracy były
bardzo zróżnicowane. Poszukiwano m.in.
krawcowych do salonu sukien ślubnych,
ślusarzy, spawaczy, ale również inżynierów
ze specjalistyczną wiedzą z dziedziny IT. Zakład
karny z Gdańska zachęcał do zatrudniania
osób skazanych, pracownicy Okręgowego
Inspektoratu Pracy rozwiewali wątpliwości
w zakresie prawa pracy, chętni do założenia
własnej działalności gospodarczej mogli
zdobyć informacje od czego zacząć. Zorganizowano również warsztaty nt. warunków
pracy i życia w krajach europejskich, zajęcia
dla mam planujących powrót do pracy
po urodzeniu dziecka oraz warsztaty związane
z diagnozą mocnych stron osoby poszukującej
pracy.

Dzięki przewodnikowi po Targach, który otrzymywali wszyscy odwiedzający, bardzo łatwo
było można odnaleźć wśród wystawców
interesujące stoiska.
Na Targach pojawiło się wielu mieszkańców
Trójmiasta, a dzięki bezpłatnemu transportowi zapewnionemu przez powiatowe urzędy
pracy, uczestniczyć w tym wydarzeniu mogły
osoby z całego Pomorza.
Targi Pracy w liczbach:

Ważną częścią targów była konferencja
pt. „Marketing usług urzędów pracy”, której
celem była próba znalezienia odpowie
dzi na pytanie, czy marketing w praktyce
urzędów będzie przekładał się na poprawę
wizerunku oraz czy ułatwi im realizację celów.
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele
służb zatrudnienia główny specjalista MPiPS
Wojciech Pleciński, Dyrektor PUP w Gdańsku
Roland Budnik, Dyrektor Centrum Zatrudnienia
m. Kaliningradu Dmitrij Wiktorowicz Pronin, do
radca Eures z Niemiec Gosia Reinicke, a także
dr Robert Bęben z Uniwersytetu Gdańskiego,
Magdalena Pawłowska właściciel INSOURCE
Marketing & PR Agency oraz Adriana Kondratowicz, Partner Zarządzający w PR Expert i Izabela
Kielczyk, psycholog biznesu.

• łączna liczba pracodawców: 128
(w tym: pracodawców krajowych 102,
agencji zatrudnienia: 21, pracodawców
zagranicznych: 5)
• liczba wystawców: 210
• liczba miejsc pracy: ponad 3000
• liczba zagranicznych ofert pracy: 700
• liczba doradców EURES z zagranicy: 15
• inni wystawcy 71 (w tym: jednostki promujące
przedsiębiorczość 17, edukację 34, media
3, wojewódzkie urzędy pracy 3, powiatowe
urzędy pracy 13, EFS w woj. p
 omorskim 1),
• liczba odwiedzających: ok.10 000 osób,
• liczba osób, które skorzystały z bezpłatnego
transportu zorganizowanego przez powia
towe urzędy pracy: 700.
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EUROPEJSKI DZIEŃ PRACY
W dniu 18 kwietnia 2013 r. w gdańskim hotelu
„Scandic” Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
zorganizował Europejski Dzień Pracy.
Wydarzenie miało na celu promocję mobilności
edukacyjnej i zawodowej w Europie wśród
mieszkańców Pomorza, informowanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po rynku
pracy oraz aktualnej sytuacji na rynkach pracy
w poszczególnych krajach europejskich.
Podczas Europejskiego Dnia Pracy międzyna
rodowa kadra doradców EURES promowała
wśród mieszkańców Pomorza swoje regionalne
• Europe Direct Gdańsk - ogólnoeuropejska
sieć informacyjna udzielająca m.in. informacji dot. praw obywateli UE i sposobów
ich dochodzenia, udzielająca wskazówek:
„do kogo się zwrócić” oraz przekazująca
dane kontaktowe - na poziomie UE, krajowym
lub lokalnym,
• Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
- świadczy usługi kierowane do młodzieży
poszukującej zatrudnienia sezonowego, krótkoterminowego jak i stałego,

rynki pracy oraz udzielała informacji na temat
warunków życia i pracy za granicą.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele
EURES z Danii, Rumunii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Finlandii, Norwegii, Austrii, Czech oraz
Belgii. Gościliśmy również pięciu pracodawców
z zagranicy.
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• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
OHP - świadczył usługi poradnictwa zawo
dowego dla młodzieży w ramach zajęć
indywidualnych i grupowych na temat rynku
pracy, organizowanych szkoleń, treningów,
kursów umiejętności oraz zdobycia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do przejścia
z edukacji na rynek pracy,
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
- udzielał porad i informacji w zakresie
przestrzegania prawa pracy,

Zainteresowani mogli również skorzystać z usług
przedstawicieli takich instytucji jak:

• Eurodesk Gdańsk - sieć informacyjna dla
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą,
konsultanci udzielali bezpłatnych informacji
o możliwościach studiowania, pracy, wolontariatu we wszystkich krajach UE,

• Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która udzie
lała bezpłatnych informacji i świadczyła
usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz
osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą,

• Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku - posiadał
aktualne oferty pracy, jak również udzielał
informacji na temat staży, rozpoczęcia
szkoleń oraz innych form wsparcia dla osób
bezrobotnych.
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Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce
i w województwie pomorskim oraz trudności,
jakie napotykają osoby poszukujące pracy
zainspirowały doradców EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do skierowania
swojej oferty do wszystkich mieszkańców
Pomorza.
Doradcy EURES i zagraniczni pracodawcy przy
wieźli ze sobą blisko 700 ofert pracy. Ponadto,
doradcy EURES przedstawiali możliwości
korzystania z ofert pracy zamieszczanych
na portalach internetowych. Doradcy i pra
codawcy zebrali ponad 100 CV kandydatów
zainteresowanych pracą za granicą. Europejski
Dzień Pracy odwiedziło blisko 1000 osób.

USŁUGI EURES
DLA PRACODAWCÓW
Jednym z obszarów działań sieci EURES jest
wspieranie pracodawców wyrażających goto
wość do zatrudnienia pracowników z zagranicy
lub Polaków, którzy przebywają na emigracji.
Celem tych działań jest uzupełnienie kadry
pracowniczej na polskim rynku. Jednak,
aby takie działania mogły zostać podjęte,
pierwszym krokiem powinno być dotarcie
do pracodawców z informacjami związanymi
z tematyką usług EURES. W tym celu w dniach
14 i 15 marca 2013 r. w Pucku oraz Chojnicach
kadra EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku zorganizowała wraz z wybranymi
powiatowymi urzędami pracy spotkanie informacyjne dla pracodawców z województwa
pomorskiego.
Podczas spotkań poruszone zostały kwestie
dotyczące promocji ofert pracy poprzez
Europejski Portal Mobilności Zawodowej oraz
korzystania z bazy CV osób zainteresowanych
pracą za granicą. Udział w międzynarodowych
targach pracy, dostęp do informacji na temat
aktualnej sytuacji na rynkach pracy w krajach
Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospo
darczego, wstępna selekcja kandydatów,

 omoc w organizacji rozmów kwalifikap
cyjnych to kolejne aspekty poruszane podczas
spotkań z pracodawcami przez specjalistów
EURES. Dotarcie do polskich przedsiębiorców
z informacjami na temat korzyści płynących
ze współpracy z siecią EURES oraz możliwości
zaspokajania potrzeb kadrowych w oparciu
o międzynarodowe rekrutacje.
Na spotkania zaproszono również ekspertów
m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej oraz
Państwowej Inspekcji Pracy. Eksperci omówili
kwestie dotyczące przepisów ZUS, podatkowych, procedur zatrudniania cudzoziemców
z krajów trzecich, jak również prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawcy jednogłośnie wyrazili swoje
zainteresowanie usługami świadczonymi przez
Europejskie Służby Zatrudnienia EURES, co być
może zaowocuje w przyszłości otwarciem
polskich przedsiębiorców na współpracę z pracownikami zagranicznymi, jak i Polakami, którzy
tymczasowo przebywają za granicą.
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MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJE
DO PRACY W KRAJACH
EUROPEJSKICH

W 2012 r. kadra EURES przeprowadziła 100 rekrutacji dla
zagranicznych pracodawców.

W 2012 r. kadra EURES przeprowadziła 100 re
krutacji dla zagranicznych pracodawców.
Pracodawcy z reguły przyjeżdżają osobiście
by przeprowadzić rozmowy z kandydatami
jedynie w przypadku dużych rekrutacji, a więc
wtedy kiedy poszukują kilkudziesięciu lub nawet
kilkuset pracowników. Staramy się zachęcać
ich do przeprowadzania bezpośrednich spo
tkań rekrutacyjnych, ponieważ spotkania
pracownik - pracodawca dają przyszłemu
pracownikowi większe możliwości zaprezentowania swojej osoby, jak również poczucie
bezpieczeństwa i szerszą wiedzę na temat
przyszłej pracy a pracodawcy możliwość
zweryfikowania umiejętności, doświadczenia
czy kwalifikacji kandydatów do pracy.

• spawacz TIG - Niemcy (10 miejsc pracy)
• obsługa parku rozrywki Heide Park - Niemcy
(102 miejsca pracy)
• pracownik gastronomii oraz animator kultury Włochy (429 miejsc pracy)
• spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z przedstawicielami niemieckich służb zatrudnienia
• monter rusztowań – Norwegia (15 miejsc
pracy)
• geolog – Norwegia (2 miejsca pracy)
• zbiór żonkili - Wielka Brytania (50 miejsc pracy)
• monter / stolarz budowlany - Norwegia
(15 miejsc pracy)

Przeprowadzone najczęstsze rekrutacje w 2012 r.
• przetwórstwo kurczaków – Finlandia (20 miejsc
pracy)
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Kolejny zbiór żonkili
w Wielkiej Brytanii
Już po raz ósmy WUP w Gdańsku zorganizował
rekrutację dla firmy Winchester Growers
z Wielkiej Brytanii (region Kornwalii) do zbioru
i pakowania żonkili.
Jednym z podstawowych wymagań była dobra
kondycja fizyczna niezbędna przy wykonywaniu
tego typu pracy. Kandydaci nie musieli też znać
języka angielskiego. Na przełomie września
i października 2012 r. do Urzędu przyszło ponad
100 zgłoszeń k andydatów.
Spośród nich 40 osób zostało zaproszonych
na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą,
które odbyły się w dniu 06 listopada 2012 r.
w Gdańsku. Pracodawca zatrudnił 14 osób.

Norwegia poszukuje
monterów
07 grudnia 2012 r. odbyła się rekrutacja monterów/stolarzy budowlanych przez norweską
firmę Bergen Personal AS. Poszukiwano kandydatów z co najmniej 5 letnim doświadczeniem
w pracy przy montażu systemowych sufitów

typu Armstrong oraz płyt kartonowo-gipsowych
na stalowych profilach oraz znajomością
j.angielskiego. Zgłosiło się 42 kandydatów
z czego podczas wstępnej selekcji zakwalifikowanych zostało 16 osób.

Niemiecki park rozrywki Heide Park
zatrudnia pracowników z Polski
Już po raz drugi niemiecki Heide Park skorzystał
z usług EURES przy rekrutacji pracowników
z Polski w branży hotelowo-gastronomicznej
do pracy w parku rozrywki.
Rekrutacja była prowadzona w Gdańsku oraz
we Wrocławiu. Podstawowym wymogiem
ubiegania się o pracę była dobra znajomość
j. niemieckiego.
Gdańsk przyjął zgłoszenia 22 kandydatów
jednakże po weryfikacji znajomości j. niemie
ckiego pracodawca zdecydował się na 8 osób.
Rekrutacja do Heide Parku była też bar
dzo
nietypowa,
różniła
się
znacznie
od dotychczas przeprowadzanych spotkań.

Pracodawca postanowił przeprowadzić roz
mowy kwalifikacyjne bezpośrednio w miejscu
pracy tj. w Niemczech. W związku z powyższym
zamówiony został autokar, który zabrał kandy
datów z Gdańska i Wrocławia do Soltau,
kandydatom zaoferowano nocleg oraz posiłki
w trakcie pobytu w Niemczech. Wszystko
na koszt pracodawcy.
Ostatecznie w dniu 17.02.2013 r. do Niemiec
pojechało 27 osób: 8 z Gdańska i 19 z Wro
cławia. W dniu 18.02 odbyło się spotkanie
z pracodawcą oraz przedstawicielem niemie
ckiego EURES panem Martinem Eberthem.
Po spotkaniu kandydaci wrócili autokarem
do Polski. Pracodawca zatrudnił 21 osób.
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POMORSKI EURES WSPIERA
POMORSKĄ WIEŚ
W dniu 06.04.2013 r. w Łubianie k. Kościerzyny
odbyła się konferencja pod tytułem „Walka
z bezrobociem na obszarach wiejskich” poświę
cona problemom rynku pracy na pomorskiej
wsi. Konferencja była współorganizowana
przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Wojewó
dztwa Pomorskiego, Gminę Kościerzyna
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Patronat nad konferencją objął poseł
do Parlamentu Europejskiego, Pan Jan
Kozłowski oraz Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke.
Podczas konferencji przedstawiono możliwości
tworzenia nowych miejsc pracy w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2011-2020, dobre przykłady wykorzystania
środków EFS na obszarach wiejskich w naszym
województwie, mówiono o roli Sołtysów w reali
zacji polityki pracy na wsi.

Dyrektor WUP w Gdańsku, Pan Tadeusz
Adamejtis zaprezentował działania podej
mowane na rzecz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych mieszkańców wsi przez urzędy
pracy województwa pomorskiego, a Dyrektor
PUP w Kościerzynie, Pan Mirosław Ginter
szczegółowo omówił działania wspiera
jące mobilność bezrobotnych mieszkańców
na przykładzie powiatu kościerskiego.
Działania i usługi na rzecz pracodawców
jak i poszukujących pracy w ramach sieci
międzynarodowego
pośrednictwa
pracy
EURES
przedstawiła Pani Ewa Staniewicz,
doradca EURES z WUP w Gdańsku. Zaprezentowano również najnowszy projekt, który
realizowany jest przez nasz Urząd – „Kierunek
na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”

PROMOCJA USŁUG I ZADAŃ EURES
WŚRÓD PRACOWNIKÓW
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
I ICH PARTNERÓW NA RYNKU PRACY
Dnia 23 kwietnia 2013 roku w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku obyło się spotkanie
informacyjne na temat usług Europejskich Służb
Zatrudniania dla osób związanych zawodowo
z pośrednictwem pracy i doradztwem
zawodowym, nie realizujących na co dzień
zadań EURES. W spotkaniu uczestniczyło ok.
30 osób, a wśród zaproszonych gości byli m.in.
pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi
z powiatowych urzędów pracy, przedstawiciele
akademickich biur pracy oraz pracownicy
ochotniczych hufców pracy.
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Temat spotkania „Rola i zadania EURES
na europejskim rynku pracy” odnosił się do

usług świadczonych w ramach wojewódzkich
i powiatowych urzędów pracy przez kadrę
EURES oraz możliwości jakie daje korzystanie z narzędzi internetowych EURES. Podczas
spotkania przybliżona została obsługa strony
internetowej Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, która jest użyteczna zarówno dla
poszukujących pracy jak i pracodawców.
Ogromną zaletą portalu jest przede wszystkim
dostęp do tysięcy aktualnych ofert pracy
za granicą, możliwość uzyskania informacji
na temat warunków życia i pracy w krajach Unii
Europejskiej /Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sytuacji na krajowych i lokalnych rynkach
pracy oraz dostęp do bazy CV. Podczas spo
tkania podsumowano działania zrealizowane
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przez kadrę EURES Wojewódzkiego Urząd Pracy
w Gdańsku w ramach grantu na lata 2012/2013
oraz omówiono przedsięwzięcia planowane
w kolejnym grancie.
„Zielona Linia” jako nowoczesne źródło
informacji o rynku pracy dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy za granicą, to kolejny
element programu spotkania, dzięki któremu
uczestnicy dowiedzieli się z jak bogatej oferty
można skorzystać wpisując w wyszukiwarkę
internetową adres www.zielonalinia.gov.pl.
Możliwość dodania swojego CV, ogłoszenia
o pracę czy pomoc w tłumaczeniu dokumentów aplikacyjnych, to tylko niektóre
z zasobów Zielonej Linii.

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu zatrudnienia jest niezwykle ważna
w obecnej, trudnej sytuacji na rynku pracy,
dlatego spotkania informacyjne, takie jak
to zorganizowane przez Kadrę EURES w Słupsku,
powinny być organizowane regularnie, gdyż
mają one niewątpliwy wpływ na poprawę
dostępu do usług EURES czy innych narzędzi
takich jak Zielona Linia, a więc tych elementów,
dzięki którym poszukiwanie pracy jest zdecydowanie bardziej efektywne.

WARSZTATY DLA OSÓB
ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM
PRACY ZA GRANICĄ
Już po raz kolejny osoby bezrobotne
oraz poszukujące pracy miały możliwość
uczestniczenia w jednodniowych warsztatach
na temat możliwości podjęcia zatrudnienia
w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego zorganizowanych
przez kadrę EURES Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku we współpracy z wybranymi
powiatowymi urzędami pracy. W ww. wydarzeniu uczestniczyło łącznie 240 osób.
Spotkania odbyły się w okresie od 5 marca
do 24 maja 2013 r. w dziesięciu miastach
z terenu województwa pomorskiego: Kościerzy
nie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Pucku,
Lęborku, Dzierzgoniu, Kwidzynie, Malborku,
Gdyni oraz Nowym Dworze Gdańskim. Pod
czas warsztatów uczestnicy uzyskali informacje
na temat usług Europejskich Służb Zatrudnienia świadczonych przez kadrę w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracy. Ponadto
bezrobotni i poszukujący pracy zapoznali
się szczegółowo z możliwościami, jakie daje
korzystanie ze strony internetowej. Warto tutaj
wymienić chociażby kilka z nich, do których

Spotkania odbyły się w dziesięciu miastach z terenu
województwa pomorskiego.

należą: pozyskanie informacji o ofertach
pracy za granicą, sytuacji na zagranicznych
rynkach pracy, warunkach życia w krajach Unii
Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możliwościach kształcenia, przepisach
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Ważnym elementem spotkania było również
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pokazanie uczestnikom jak poruszać się po
stronie internetowej, jak zamieścić swoje CV
na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej
aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie
satysfakcjonującego zatrudnienia.
W organizowanych spotkaniach oprócz spe
cjalistów uczestniczyli również przedstawiciele
Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbo
wego oraz agencji zatrudnienia. Zaproszeni
eksperci przybliżyli uczestnikom warsztatów
informacje m.in. z zakresu opieki zdrowotnej
w wybranych krajach UE, rozliczeń i opodatkowania dochodów uzyskanych podczas
pracy za granicą oraz zaliczenia pracy poza
Polską do świadczeń emerytalnych.
Bezrobotni oraz poszukujący pracy poza
granicami naszego kraju ocenili zorganizowane spotkanie oraz przekazane informacje bardzo pozytywnie. Wyrazili również
swoje zainteresowanie kolejnymi ewentualnymi
warsztatami związanymi z usługami świa
dczonymi przez EURES oraz z poszukiwaniem
pracy w państwach Unii Europejskiej / Europej
skiego Obszaru Gospodarczego.

SZKOLENIE POMORSKIEJ
KADRY EURES
Co roku WUP w Gdańsku organizuje szkolenia
dla wszystkich członków kadry z powiatowych
urzędów pracy na terenie województwa pomorskiego, by w ten sposób doskonalić kwalifikacje, zwiększyć koordynację pracy kadry
EURES i poprawić jakość świadczonych usług.
Szkolenie odbyło się pod koniec lutego 2013 r.
w Starej Kiszewie (powiat kościerski).
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Tematyka tegorocznego szkolenia obejmowała
zagadnienia z zakresu działań na rzecz wsparcia mobilności młodzieży na rynku pracy,
aktualnej sytuacji na niemieckim rynku pracy,
warunków życia i pracy w Niemczech oraz
planów i perspektyw dot. rynku pracy w latach
2014 – 2020 w świetle strategii Europa 2020
i zadań stojących przed pośrednictwem pracy
krajowym i zagranicznym.
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W celu omówienia interesujących nas te
matów zaprosiliśmy znakomitych ekspertów.
Pani Gosia Reinicke doradca EURES z Berlina (Zentrale Auslands Und Fachvermittulung)
szczegółowo omówiła warunki życia i pracy
w Niemczech. Przedstawiła aktualne informacje
nt.: ubezpieczeń, podatków, obowiązujących
przepisów, jak założyć działalność gospodar
czą, wymagań pracodawców oraz informacje
o niemieckim programie skierowanym do mło
dzieży zainteresowanej kształceniem zawo
dowym łączącym praktyczną naukę zawodu
u pracodawcy z edukacją szkolną.
Część szkolenia z zakresu wsparcia mobilności
młodzieży na podstawie unijnych programów
i działań pomorskiej sieci Eurodesk, programów
unijnych wspierających mobilność młodzieży
oraz dostępnych narzędzi wspierających mo

bilność młodzieży poprowadził Pan Adam
Niemkiewicz – reprezentujący Stowarzyszenie
MORENA.
Pani Anna Hildebrandt z Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową przedstawiła
zagadnienia związane z trendami na globalnym rynku pracy, strategią EUROPA 2020 oraz
wyzwaniami, które stoją przed pośrednictwem
pracy w świetle reformy sieci EURES.
Ostatniego dnia szkolenia wszyscy uczestnicy
wzięli udział w zorganizowanym przez Panią
Hildebrandt treningu personalnym, który
obejmował m.in. takie zagadnienia jak: kompetencje na rynku pracy przyszłości, znajomość
zasobów osobistych na stanowisku pracy,
posiadanych talentów oraz mocnych i słabych
stron.
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www.wup.gdansk.pl | www.eures.europa.eu | www.eures.praca.gov.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel.: 58 326 18 01
fax: 58 326 48 94

Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18A
76-200 Słupsk
tel.: 59 840 29 30
Projekt graficzny i skład:
blowandflow.pl

