Europejskie Dni Pracy w Małopolsce 2014
i wydarzenia towarzyszące w Tarnowie
Europejskie Dni Pracy w Małopolsce 2014 organizowane są z inicjatywy Komisji
Europejskiej. Ideą przewodnią wydarzenia jest przekazanie informacji na temat korzyści
płynących z mobilności zawodowej i geograficznej. Dni są również okazją do wymiany
informacji pomiędzy pracodawcami, instytucjami z obszaru rynku pracy
i osobami poszukującymi ofert pracy, staży lub wolontariatu w Europie.

W ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce od 2 do 9 października
w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie odbędą się seminaria, konferencje, spotkania oraz
Targi Pracy, które kierowane są do pracodawców, przedstawicieli instytucji oraz osób
poszukujących zatrudnienia i zainteresowanych mobilnością geograficzno-zawodową.
Wśród wielu wydarzeń towarzyszących Europejskim Dniom Pracy, w Tarnowie odbędą się:
 7 października seminarium skierowane do przedsiębiorców „Moja firma w Europie”.
Podczas spotkania przedstawione będą informacje nt. wsparcia pracodawców przez
instytucje publiczne i inne organizacje oraz zasad
prowadzenia działalności
gospodarczej i świadczenia usług przez polskich przedsiębiorców w krajach Unii
Europejskiej/ Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 8 października seminarium z partnerami rynku pracy „Praca w Europie”. Celem
spotkania jest rozwijanie współpracy instytucji w promowaniu mobilności
geograficznej i zawodowej w oparciu o rzetelne informowanie i doradztwo oraz
pośrednictwo pracy.
 9 października seminarium ”Bezpieczne wyjazdy do pracy w krajach UE/EOG”.
Celem spotkania jest zwiększenie świadomości i wiedzy wśród osób potencjalnie
zainteresowanych zatrudnieniem za granicą w krajach UE/EOG. Omówione zostaną
zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji na europejskim rynku pracy, nabywania
prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia, rozliczeń podatków z tytułu dochodów
osiąganych za granicą, podlegania ubezpieczeniu społecznemu.
 Od 30 września do 8 października zorganizowanych będzie 6 spotkań informacyjno
warsztatowych - przygotowujących osoby zainteresowane pracą za granicą, do
spotkania z pracodawcami podczas Targów Pracy w Krakowie.
Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym prosimy o wcześniejsze zapisy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aleja Solidarności 5-9:

pod nr tel. 14/ 6269940

lub mailowo – centrum.tarnow@wup-krakow.pl
ZAPRASZAMY
Europejskie Dni Pracy w Małopolsce organizowane są już po raz piąty przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie, w ramach sieci EURES. Współorganizatorami wydarzenia są
powiatowe urzędy pracy oraz Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek
Województwa Małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski. W skład Komitetu Honorowego
weszli Prezydenci Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują portale: www.pociagdokariery.pl oraz
www.kariera.com.pl

