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Zajmująca się produkcją mro-
żonek i lodów firma „Frigoopol” 
to jedno z wielu przedsiębiorstw 
współpracujących z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Zabrzu. Dzię-
ki pośrednictwu PUP, do pracy 
trafili tu magazynier, kierowca, 
przedstawiciel handlowy i faktu-
rzystka. – Najprostszym, najtań-
szym i najszybszym sposobem 
na znalezienie pracownika jest 
zwrócenie się tam, gdzie ofert 
jest najwięcej. A to zapewnia 
właśnie Powiatowy Urząd Pracy – 
podkreśla Adam Ptak, kierownik 
regionalny firmy w Zabrzu.
Danuta Zalewska-Rozum, kie-
rownik Działu Pośrednictwa, 
podkreśla, że współpraca z pra-
codawcami to bardzo ważny 
aspekt działalności PUP. – Za-

leży nam, by oferty 
zatrudnienia zgła-
szali do nas, 
a nie na przy-
kład do prasy. 
Dlatego stale 
współpracuje-
my z wieloma 
pracodawcami 
oraz nawiązujemy 
kontakty z nowymi 
firmami. Wysyłamy 
listy intencyjne, jeździmy 
do kolejnych zakładów, oferując 
naszą pomoc w poszukiwaniu 
pracowników – mówi Danuta 
Zalewska-Rozum. – Nasza baza 
danych jest bardzo bogata, ofe-
rowane przez nas pośrednictwo 
jest bezpłatne, a dzięki rozpo-
wszechnianiu ofert za pośred-

nictwem Internetu 
bardzo szybkie – 

dodaje.
Zabrzański PUP 
wspó łp racu je 
także z podob-
nymi placów-
kami w innych 
miastach. Dzięki 

temu pracodaw-
cy mają dostęp 

do jeszcze większej 
liczby ofert. – Wychodząc 

naprzeciw pracodawcom, przy-
gotowujemy na przykład gieł-
dy pracy. W jednym miejscu, 
w określonym czasie, organizu-
jemy spotkania z kandydatami, 
na które przyjeżdża na przykład 
osoba zajmująca się w danej fir-
mie kadrami i dokonuje wstęp-

nego doboru chętnych. W tym 
momencie nie ma już konieczno-
ści organizowania spotkań w za-
kładzie pracy – wyjaśnia Danuta 
Zalewska-Rozum.
Na znaczenie działań PUP w akty-
wizacji zawodowej mieszkańców 
naszego miasta zwraca uwagę 
prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Programy stażo-
we, cenne kursy i szkolenia to 
tylko niektóre formy wspierania 
bezrobotnych. Z myślą o nich 
poszerzyliśmy specjalną strefę 
ekonomiczną w Zabrzu i zapew-
niliśmy przy niej niezbędną infra-
strukturę. Wierzę, że wszystkie 
te działania przyciągną do mia-
sta kolejnych inwestorów – pod-
sumowuje prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik.

•  osobiście w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Zabrzu – ul. Roosevel-
ta 40a, pokój nr 406 (parter),

•  uzupełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej 
www.pupzabrze.pl, a następnie:

        –  przesłać faxem na numer 
          32 277 90 47 lub 
        –  przesłać e-mailem na adres 

sekretariat@pupzabrze.pl, 

Pośrednicy pracy udzielają pomocy 
pracodawcom składającym ofertę 
pracy w wypełnieniu druku zgłoszenia 
wolnego miejsca pracy – tel. 32 277 
90 14. Pracodawca szczególnie zain-
teresowany upowszechnieniem kra-
jowej oferty pracy na terenie państw 
EOG powinien wypełnić dodatkowo 
informacje uzupełniające. Ponadto 
istnieje możliwość spotkania z po-
średnikami pracy, którzy złożą wizytę 

u pracodawcy w dogodnym dla niego 
terminie i przekażą wszelkie potrzeb-
ne informacje. 

Oferta zostaje upubliczniona poprzez za-
mieszczenie jej:
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
• na stronie www urzędu,
•  na portalu Publicznych Służb Zatrudnie-

nia – Centralna Baza Ofert Pracy 
www.psz.praca.gov.pl

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu trafiają nie tylko bezrobotni. Równie częstymi gośćmi są tu pracodawcy, którzy 
mogą liczyć nie tylko na upowszechnienie zgłoszonych ofert, ale również pomoc w pozyskaniu pracowników o poszukiwa-
nych kwalifikacjach zawodowych, organizowanie spotkań z kandydatami oraz informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym 
rynku pracy i przewidywanych zmianach w tym zakresie.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40a, tel. 32 277 90 00, fax 32 277 90 49
e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl, www.pupzabrze.pl

Dysponujemy obszerną bazą danych
Alina Nowak, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
Dysponujemy obszerną bazą danych osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy ze szczegółowymi informacjami na temat ich umie-
jętności i predyspozycji zawodowych. Pomagamy pracodawcom w 
doborze odpowiedniego kandydata do pracy, spełniającego okre-
ślone przez pracodawcę wymagania. Kierujemy również kandyda-
tów na szkolenia, gdy udokumentują, że po ich zakończeniu dany 
pracodawca ich zatrudni.

Szukasz 
pracownika? 
Zgłoś się do nas!

Z pomocy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Zabrzu korzystają 

nie tylko bezrobotni, 
ale i pracodawcy

Jak złożyć ofertę do Powiatowego Urzędu Pracy?

leży nam, by oferty 
zatrudnienia zgła-
szali do nas, 

pracodawcami 
oraz nawiązujemy 
kontakty z nowymi 
firmami. Wysyłamy 
listy intencyjne, jeździmy 

nictwem Internetu 
bardzo szybkie – 

dodaje.

miastach. Dzięki 
temu pracodaw-

cy mają dostęp 
do jeszcze większej 

liczby ofert. – Wychodząc 

PAMIĘTAJ! 
Pośrednictwo pracy 

oferowane przez PUP 
jest BEZPŁATNE
Oferty pracy mogą

 być składane 
 wyłącznie
PISEMNIE


