Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Aktualności
„Kontynuacja współpracy z Aresztem Śledczym w Jeleniej
Górze „Praca w mundurze”.
27 grudzień 2022
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze wraz z doradcą zawodowym z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze kontynuują cykl spotkań z osobami
zainteresowanymi oraz młodzieżą klas maturalnych, prezentując ofertę podjęcia zatr...
Więcej

„Jobs for young people – Praca dla młodych”
20 grudzień 2022
W ramach Europejskiego Roku Młodzieży - Europejski Urząd ds. Pracy zainicjował w państwach UE
kampanię informacyjną „Jobs for young people – Praca dla młodych”. Jej celem jest zwiększenie
świadomości na temat usług sieci EURES wśród młodych absolwent&oacu...
Więcej

Spotkanie Dolnośląsko-Sakosńskiej Grupy Roboczej Marienthal 09-10.11.2022r.
16 listopad 2022
W dniach 9-10.11.2022 r. odbyło się - od wielu lat cykliczne - spotkanie Dolnośląsko-Saksońskiej
Grupy Roboczej. Jedną z 6-ciu grup tematycznych spotkania była podgrupa ds. rynku pracy. Udział w
niej wzięli Jerzy Komorowski Dyrektor Departamentu ds. Społecznych w Urzęd...
Więcej

Konferencja pt. „Kariera w Mundurze”
14 listopad 2022
10 listopada 2022 r. w DODN odbyła się konferencja pt. „Kariera w Mundurze”, której celem było
przybliżenie specyfiki i możliwości podjęcia pracy w służbach mundurowych tj. żołnierz, policjant,
pracownik straży granicznej, strażak, strażnik miejski, strażnik więzie...
Więcej

Zakończyliśmy badanie pt.: „Obywatele Ukrainy na
dolnośląskim rynku pracy – problemy, wyzwania,
perspektywy”
10 listopad 2022
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zakończył w listopadzie br. badanie pt.:
„Obywatele Ukrainy na dolnośląskim rynku pracy – problemy, wyzwania, perspektywy”. Głównym

założeniem badania było określenie kierunków i działań wsp...
Więcej

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022
09 listopad 2022
Za nami Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022, który upłynął pod hasłem "Złap za stery do swojej
kariery". Po raz kolejny mieliśmy przyjemność i satysfakcję angażując się w realizację wydarzenia
zainicjowanego 14 lat temu przez Stowarzyszenie Doradców Szkolny...
Więcej

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami –
materiał informacyjny
03 listopad 2022
Z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, we współpracy z
Fundacją Biznes Bez Barier przygotowaliśmy materiał informacyjny „Praca i zatrudnianie osób
niepełnosprawnych”. W materiale opisaliśmy korzyści i możliwości ...
Więcej

Podsumowaliśmy unijną pomoc dla młodych Dolnoślązaków
- na konferencji „POWER na Dolnym Śląsku”
02 listopad 2022
Na konferencji podsumowującej wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
rozmawialiśmy o wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla młodych Dolnoślązaków. Dziękujemy
naszym prelegentom za podzielenie się swoim doświadczeniem w realizacji projektów ...
Więcej

KFS na Dolnym Śląsku – podsumowaliśmy na konferencjach
we Wrocławiu i Wałbrzychu
27 październik 2022
Za nami dwie konferencje "KFS na Dolnym Śląsku" we Wrocławiu i Wałbrzychu. Na konferencjach z
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Marcinem Krzyżanowskim, powiatowymi urzędami
pracy oraz przedsiębiorcami omawialiśmy wyniki badania dotyczącego efekty...
Więcej

Międzynarodowe Targi Pracy w Wałbrzychu - za nami !!!
26 październik 2022
51 wystawców z Polski, Czech, Austrii, Niemiec i Holandii oraz ponad 300 odwiedzających
Międzynarodowe Targi Pracy w Wałbrzychu to dowód na to, jak potrzebne jest tworzenie okazji do
takich spotkań. Polscy i zagraniczni pracodawcy dysponowali setkami ofert pracy w różnych...
Więcej

Zostań Żołnierzem RP

05 lipiec 2022
Jest łatwiej, szybciej i nowocześniej – od 23 kwietnia 2022 r. w wojsku obowiązuje nowy system
rekrutacji dla wszystkich, którzy chcą wstąpić do armii. Zmieniamy podejście i filozofię, aby ludzie nie
zniechęcali się skomplikowanymi procedurami. Powstały Wojskowe Centra Rekr...
Więcej

Europejskie Dni Pracodawców 2022
12 maj 2022
W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a w jego
ramach - Europejskie Dni Pracodawców (EDP). Urzędy pracy będą organizować wydarzenia
adresowane do pracodawców, w tym konsultacje, spotkania, seminaria, warsztaty, targ...
Więcej

ZMIANA SYSTEMU SKŁADANIA WNIOSKÓW i WYKAZÓW
NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH (FGŚP)
11 marzec 2022
Od dnia 07-03-2022 w celu złożenia wniosku indywidulanego lub wykazu zbiorczego/uzupełniającego
niezaspokojonych roszczeń pracowniczych powstałych w związku z niewypłacalnością pracodawcy
należy zalogować się na portal praca.gov.pl. Link poniżej https://www.praca.gov.pl/eurzad/inde...
Więcej

Oferty pracy z Dolnego Śląska w języku ukraińskim
dostępne w powiatowych urzędach pracy
08 marzec 2022
Poradnik dla uchodźców z Ukrainy - jak szukać ofert pracy na stronie oferty.praca.gov.pl Довідник
для біженців з України, як шукати пропозиції роботи на сайті oferty.praca.gov.pl Oferty pracy z
Dolnego Śląska w języku ukrai...
Więcej

Pomoc Ukrainie
03 marzec 2022
Prezentujemy główne założenia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dotyczącym rynku pracy,
prowadzenia działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia zdrowotnego, przekazane przez
Departame...
Więcej
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