Urząd pracy na wyciągnięcie ręki, czyli Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Zielonej Linii
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie prezentujące projekty
europejskie w Polsce. Tegoroczna edycja potrwa od 18 do 21 maja. W jej ramach, po raz pierwszy
będzie można zwiedzić Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia i z bliska poznać
pracę konsultantów infolinii oraz pracowników serwisu internetowego.
Już 19 maja, w piątek, w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Zielonej Linii przy Ul. Cieszyńskiej 3A w
Białymstoku będzie można osobiście spotkać się z konsultantami Zielonej Linii i uzyskać bezpośrednią
informację nt. usług urzędów pracy czy też tworzenia CV.
Dlaczego warto odwiedzić Zieloną Linię?
Będziesz mieć unikalną okazję zobaczyć pracę specjalistów Centrum od środka. Obejrzysz pulsujące
serce urzędów pracy, gdzie na dużej sali konsultanci odbierają setki telefonów, a redaktorzy
prowadzą serwis internetowy. A jeśli wolisz konkrety – nie ma sprawy. Przyjdź, dowiesz się na czym
polega pomoc urzędu dla osób, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje. Prowadzisz
firmę? Szukasz pracowników? Specjaliści opowiedzą Ci o różnych możliwościach dofinansowania na
pozyskanie pracowników i o szkoleniach, które może Ci sfinansować urząd. Masz problem z
napisaniem CV? Wstąp do nas, omówimy Twoje CV i wskażemy jak je udoskonalić!
Informacja o Dniach Otwartych w Zielonej Linii jest dostępna na stronie wydarzenia pod adresem:
https://dniotwarte.eu/beneficjent/372/urzad-pracy-na-wyciagniecie-reki-czyli-dni-otwarte-wzielonej-linii
Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich?
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich przewidziano 1000 wydarzeń. Przez cztery dni maja
zwiedzający będą mogli skorzystać z szerokiej gamy propozycji spędzenia wolnego czasu w całym
kraju. W ramach wydarzenia przewidziano zniżki, darmowe wejścia do wielu miejsc. Będzie można
bliżej poznać pomysły zrealizowane dzięki środkom unijnym.
Najlepszym dowodem na to, że warto wziąć udział w akcji jest fakt, że ubiegłoroczna edycja
zwyciężyła w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię
publiczną w 2016 r. Dni Otwarte Funduszy Europejskich skupiają przedsiębiorczych i dynamicznych
beneficjentów, którzy są otwarci na innych i chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Aby znaleźć interesujące wydarzenie, wystarczy wejść na stronę Dni Otwartych Funduszy
Europejskich i w wyszukiwarce wpisać województwo: https://dniotwarte.eu/.
O Zielonej Linii
Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia prowadzi szeroko zakrojone działania
informacyjne, których głównym celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu
zatrudnienia, ale też propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizowanie do rozwoju, zakładania
własnych firm. Ponadto ZL prowadzi też działania informacyjne, skierowane do pracodawców. Nadzór
merytoryczny nad działalnością Centrum prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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