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"Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie
talenty"
'Europejskie Dni Pracodawcy 2017' w tym roku odbędą się w dniach 13 - 24 listopada w niemal
wszystkich państwach Unii Europejskiej. W Polsce w inicjatywie udział bierze 15 wojewódzkich
urzędów pracy i 150 powiatowych urzędów pracy, w tym także placówki na Opolszczyźnie.
Głównym celem tego wydarzenia jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i
publicznymi służbami zatrudnienia.
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roku przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy
pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. <br /> <br /> Wspólny slogan dla działań
podejmowanych w ramach EDP brzmi: „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie
talenty". Ideą wspólnego hasła jest podkreślenie kluczowej roli PSZ w zakresie dostosowywania
kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, jak również
konieczności zaangażowania wielu partnerów rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania
niedoborów w obszarze umiejętności. <br /> <br /> Na poziomie europejskim wydarzenie
zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 będą jednym z
jego komponentów. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji
Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia
zostanie zorganizowany szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym. <br />
<br /> Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi
pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz
instytucji z tego sektora edukacji. Na poziomie krajowym, podobnie jak w ubiegłym roku każdy
urząd pracy może swobodnie decydować o formie i treści podejmowanych działań. <br /> <br />
W województwie opolskim do inicjatywy oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przystąpiły
trzy powiatowe urzędy pracy: w Kędzierzynie- Koźlu, Opolu i Nysie. <br /> • Powiatowy Urząd
Pracy w Opolu zorganizuje giełdy pracy, <br /> • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu w
czwartek (16.11) organizuje spotkanie dla lokalnych pracodawców z przedstawicielami Straży
Granicznej, na którym pracodawcy zapoznają się z tematem zatrudniania cudzoziemców, <br />
• Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w czwartek (16.11) organizuje Galę Biznesu, na której zostanie
rozstrzygnięty konkurs „Pracodawca roku 2017 Powiatu Nyskiego”. Celem wydarzenia jest
nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy,
wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych przez nich warunków pracy,
reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.<br /> <br /> Radio Opole
objęło wydarzenie patronatem medialnym.

