Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach inicjatywy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, organizuje

TYDZIEŃ Z MAŁOPOLSKIMI URZĘDAMI PRACY
pod nazwą:
„Młodość i doświadczenie – współpraca międzypokoleniowa”

który odbędzie się w dniach od 27 stycznia do 02 lutego 2020 r.
Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy to przedsięwzięcie, które ma na celu zaprezentowanie
szerokiej oferty, jaką urzędy przygotowały dla różnych grup odbiorców, m.in. przedsiębiorców,
młodzieży, osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia oraz pracujących. Szeroki
wachlarz tegorocznych wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia z Małopolskimi
Urzędami Pracy pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie.
PROGRAM WYDARZENIA:
27.01.2020 r. godz. 09:00 – 13:00 – konsultacje z pośrednikami pracy „Możliwości lokalnego
rynku pracy”
28.01.2020 r. godz. 09:00 – 13:00 – konsultacje ze specjalistami ds. programów „Zagubiony
na rynku pracy”
29.01.2020 r. godz. 11:00 – 13:00 – spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
„RYNEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI – przełamujemy bariery”
30.01.2020 r. godz. 09:00 – 13:00 – spotkanie z pracodawcami powiatu dąbrowskiego
„Twórczy pracownik – rezolutny pracodawca”
31.01.2020 r. godz. 09:00

–

13:00 – konsultacje z

doradcami

zawodowymi

„KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC – moje pasje i ukryte talenty”

Miejsce wydarzenia: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33
stoiska wystawiennicze: Hol (parter) oraz pok. 22 (II piętro)
Organizator, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że wydarzenie Tydzień
z Małopolskimi Urzędami Pracy, które odbędzie się w dniach od 27 stycznia do 02 lutego 2020 r. w tut. Urzędzie
(33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33), zostanie udokumentowane fotograficznie w celu
umieszczenia relacji na stronie internetowej organizatora, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Tarnowskiej. Dokumentacja fotograficzna może zostać wykorzystana w celu promocji działalności organizatora.
Udział w wydarzeniu jest równoważny z wrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku i danych osobowych,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Każdemu
uczestnikowi przysługuje prawo do poprawienia swoich danych. Udostepnienie danych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Zapraszamy do udziału!

