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Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Gdańsku i Białymstoku organizują Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "Discover Poland!
Work with us”, który odbędzie się 29 maja 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00 na platformie udostępnionej przez Komisję Europejską
http://www.europeanjobdays.eu.
Głównym celem targów jest umożliwienie nawiązania kontaktu między polskimi pracodawcami, a obywatelami państw Unii Europejskiej, w tym
Polakami, którzy przebywają za granicą i rozważają powrót do kraju. Targi ukierunkowane są w szczególności na branże takie jak: nowoczesne
usługi biznesowe BSS (sektor usług dla biznesu), IT, finanse, obsługa klienta, wykwalifikowani pracownicy branży przemysłowej: technicy,
pracownicy produkcji, pracownicy przemysłu metalowego.
"Discover Poland! Work with us”, jest doskonałą okazją do promocji Twoich ofert pracy! Biorąc udział w tym przedsięwzięciu masz szansę
na pozyskanie kandydatów
o poszukiwanych kwalifikacjach oraz kompetencjach językowych.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Jesteś polskim pracodawcą? Twoja firma jest zainteresowana udziałem?

Zarejestruj konto wystawcy już dziś! Zamieszczaj ogłoszenia o pracę przy swoim stoisku, aby kandydaci mogli odpowiednio wcześnie zobaczyć
ogłoszenie i złożyć swoją aplikację. W dniu 29 maja 2019 r. siedząc przed ekranem komputera w swoim biurze, będziesz mógł/mogła
porozmawiać z kandydatami za pośrednictwem indywidualnych chat’ów on-line. Targom pracy będą towarzyszyły także ciekawe prezentacje
video oraz chat publiczny.
Co zrobić, aby przystąpić do udziału?
Wystarczy wejść na ww. stronę, wybrać zakładkę register/zarejestruj, a następnie
w części Exhibitor "CREATE ACCOUNT" oraz uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W części "Your personal event participation" odznacz
"Discover Poland! Work with us”.
Na zakończenie zaakceptuj wprowadzone dane poprzez kliknięcie w kafelek "CREATE ACCOUNT", a następnie poczekaj. Po pozytywnej
weryfikacji Twoich danych, otrzymasz link aktywujący konto. Pamiętaj, że w dniu targów pracy możesz prowadzić indywidualne rozmowy z
kandydatami przy wykorzystaniu kamerki lub/i słuchawek (zalecane) lub używać jedynie klawiatury. Platforma posiada także funkcję wysyłania
odpowiednio wcześniej zaproszenia na rozmowy on-line do kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje.
Nie czekaj i zarejestruj swój udział w "Discover Poland! Work with us”!
Wsparcia w kwestiach związanych z rejestracją konta wystawcy lub prezentacji ofert pracy przy stoisku EURES Polska (w przypadku braku
możliwości udziału) udziela polski doradca EURES Pani Aleksandra Kopczyk eures@wup-katowice.pl (tel. 32 757 33 91).
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