PUP w Gdańsku
tel.: (58) 732 53 32

PUP w Słupsku
tel.: (59) 845 75 01
(59) 845 75 30

PUP w Gdyni
tel.: (58) 621 11 50

Filia PUP w Ustce
tel.: (59) 815 57 70

PUP w Kartuzach
tel.: (58) 681 14 52

PUP w Starogardzie
Gdańskim
tel.: (58) 562 35 39

PUP w Kościerzynie
tel.: (58) 680 20 73
PUP w Kwidzynie
tel. fax: (55) 267 27 00

PUP w Sztumie
z siedzibą w Dzierzgoniu
tel.: (55) 276 22 50
(55) 640 34 00

PUP w Lęborku
tel.: (59) 866 71 48

PUP w Tczewie
tel.: (58) 531 32 13

PUP w Malborku
tel. fax: (55) 272 33 51 - 55

PUP w Wejherowie
tel.: (58) 677 63 23
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PUP w Pucku
tel.: (58) 774 31 61
(58) 774 31 71

godziny przyjmowania
interesantów:
poniedziałek-piątek
8.00 -15.00

Żabi K

PUP w Człuchowie
tel.: (59) 834 34 42
(59) 834 34 43

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel.: (58) 32 61 817 • (58) 32 64 867
email: wup@wup.gdansk.pl
Wały
Jag

PUP w Chojnicach
tel.: (52) 395 07 00

PUP w Nowym Dworze
Gdańskim
tel.: (55) 247 36 03
(55) 247 26 48

Twoja praca
w Europie

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydział Pośrednictwa Pracy

owa

PUP w Bytowie
tel.: (59) 823 41 09

Skontaktuj się z nami!

Okop

Pytaj o pośredników pracy realizujących
zadania EURES w każdym powiatowym
urzędzie pracy na terenie województwa

Odział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 68 301 • (59) 84 68 300

www.wup.gdansk.pl
www.oferty.praca.gov.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.eures.europa.eu

Europejskie Służby Zatrudnienia
Kim jesteśmy

EURES
Dla osób poszukujących pracy

EURES
Dla pracodawców

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy publicznych
służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych
i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia.
EURES został powołany przez Komisję Europejską, aby wspierać
mobilność pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)*.

Na portalu www.eures.europa.eu możesz:
•	znaleźć oferty pracy i nauki z 31 krajów Europy,
•	znaleźć wiadomości o warunkach życia i pracy w krajach EOG,
•	zarejestrować CV,
•	znaleźć informacje o rynkach pracy w państwach EOG,
•	utworzyć „konto EURES", które pozwoli Ci otrzymywać
najnowsze oferty pracy opowiadające Twojemu profilowi
zawodowemu oraz pozwoli dopasować do nich CV,
•	znaleźć dane kontaktowe do doradców EURES
z poszczególnych krajów EOG,
•	skorzystać z „chatu z doradcami EURES".

EURES umożliwia pracodawcom:
•	zamieszczenie ofert pracy na portalu EURES
www.eures.europa.eu poprzez zgłoszenie oferty
w najbliższym powiatowym urzędzie pracy,
•	udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych
przez EURES za granicą,
•	uzyskać bezpłatny dostęp do bazy CV osób zainteresowanych
podjęciem pracy za granicą. Pracodawcy, którzy chcą skorzystać
z tej usługi powinni założyć „konto EURES” na portalu
www.eures.europa.eu (do rejestracji potrzebne
są dane adresowe oraz numer NIP w celu weryfikacji
tożsamości pracodawcy),
•	przeprowadzenie rekrutacji kandydatów z wybranego
/wybranych krajów EOG i Szwajcarii.

Naszym celem jest:
•	pomoc osobom poszukującym pracy i pracodawcom
w poruszaniu się na europejskim rynku pracy,
•	świadczenie usług międzynarodowego pośrednictwa pracy,
•	informowanie o warunkach życia i pracy w krajach EOG,
•	udzielanie praktycznych wskazówek związanych
z bezpiecznym wyjazdem do innego kraju
w celu podjęcia pracy.
Usługi sieci EURES świadczone
są bezpłatnie przez urzędy
pracy, OHP, instytucje partnerskie
oraz akredytowane na terenie
EOG, w tym również w Polsce.

Na portalu www.eures.praca.gov.pl znajdziesz:
•	informacje o aktualnych wydarzeniach EURES w kraju
i za granicą (targi pracy, warsztaty, seminaria),
•	praktyczne informacje w j. polskim na temat warunków życia
i pracy w krajach EOG oraz o tym co istotne przed wyjazdem,
•	dane kontaktowe do polskich doradców EURES,
•	dodatkowe informacje na temat poszukiwania pracowników
za granicą, zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz usług
EURES dla pracodawców.

Doradcy i asystenci
EURES są po to,
żeby Ci pomóc!
* Dla celów ulotki skrót EOG odnosi się
do państw UE, Norwegii, Islandii,
Liechtensteinu oraz Szwajcarii

Doradcy EURES pomogą zebrać CV kandydatów
z zagranicy, przeprowadzić wstępną selekcję,
zorganizować i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne.
Na portalu www.oferty.praca.gov.pl uzyskasz dostęp do:
•	krajowych ofert pracy realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy,
•	zagranicznych ofert pracy realizowanych przez wojewódzkie
urzędy pracy i ochotnicze hufce pracy w ramach EURES,
•	ofert pracy realizowanych przez prywatne agencje
pośrednictwa pracy.
Korzystając z ofert agencji pośrednictwa pracy zawsze sprawdź,
czy agencja jest wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia
na stronie www.kraz.praca.gov.pl

