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Discover Poland! Work with us ( Odkryj Polskę! Pracuj z nami) to Europejski Dzień
Pracy on-line, który odbędzie się 29.05.2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na
platformie
internetowej
udostępnionej
przez
Komisję
Europejską:
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/discover-poland-work-us
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.
Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników?
Wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji ofert pracy Twojej firmy w całej Europie.
Biorąc udział w wirtualnych targach pracy "Odkryj Polskę! Pracuj z nami" masz szansę
na pozyskanie kandydatów o poszukiwanych kwalifikacjach oraz różnorodnych
kompetencjach językowych. Zarejestruj konto wystawcy, zarządzaj zamieszczanymi
tam ogłoszeniami oraz projektami rekrutacyjnymi. W dniu 29 maja br. w godzinach od
10:00 do 14:00 (CET) będziesz mógł porozmawiać z kandydatami za pośrednictwem
indywidualnych czatów on-line. Targom będą towarzyszyły także ciekawe prezentacje
video
oraz
chat
publiczny.
Ostateczny termin rejestracji konta wystawcy dla polskich pracodawców
upływa
28 maja
2019
r.
Szukasz

pracy

w

Polsce?

Śledź wirtualne targi pracy "Odkryj Polskę! Pracuj z nami". Poszukaj informacji
o pracodawcach i wyszukaj interesujące oferty pracy. Aby ubiegać się o wolne
stanowiska pracy musisz zarejestrować konto jako osoba poszukująca pracy. W dniu
targów zaloguj się na swoje konto i znajdź nowego pracodawcę. 29 maja 2019 roku
będziesz miał możliwość skontaktowania się wystawcami za pośrednictwem
indywidualnych czatów on-line oraz wysłuchania prezentacji na temat warunków życia i
pracy
w
Polsce
w
połączeniu
z publicznymi
czatami
on-line.
Serdecznie

zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Gdańsku
oraz Białymstoku.
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