
    POWIATOWY  URZĄD  PRACY  
           W    WAŁBRZYCHU

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego

celem jest zebranie materiałów do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Ankieta stanowi narzędzie

pomocnicze  w  diagnozowaniu  zapotrzebowania  na  kwalifikacje,  umiejętności  i  wiedzę  w  podmiotach

gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha oraz Powiatu wałbrzyskiego. Zakłada się, że

finalnym efektem badania będzie lepsze dostosowanie oferty szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych do

wymagań rynku pracy.

1. Czy planują Państwo na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy zatrudnić w swojej firmie nowych pracowników?
 

stanowisko/zawód
oczekiwany zakres kompetencji zawodowych 

dotyczący wiedzy, umiejętności, uprawnień

prognozowaną liczbę 

osób do zatrudnienia:

                                      

2. Proszę   określić,  czy  i  w  jakich  obszarach  zawodowych  obserwują  Państwo  trudności  lub  duże
problemy w doborze odpowiednich osób do pracy.

(Dokonując prezentacji proszę określić zawód, specjalność lub wskazać te obszary, które odnoszą się
do określonej wiedzy, umiejętności lub uprawnień zawodowych)

3. Mając na uwadze profil działalności Państwa firmy, proszę wskazać propozycje szkoleń, które Urząd
winien uwzględnić na swojej liście, aby zwiększyć szanse zatrudnienia osób poszukujących pracy w
Państwa branży.

Kierunki szkoleń preferowane przez nas oraz inne podmioty z tej branży to (należy określić nazwę oraz 
zakres szkolenia):

Nazwa szkolenia Zakres szkolenia winien w szczególności obejmować:

  ul. Ogrodowa  5B 58-306 Wałbrzych                 74  84 07 300            e-mail:kancelaria@urzadpracy.pl

TAK (proszę wskazać wymienione poniżej informacje) NIE



4. Czy  dostrzegają  Państwo potrzebę,  aby  Urząd  przygotował  dla  grupy  co najmniej  5  osób ofertę
szkolenia  grupowego  (na  jednorodne  stanowisko  pracy)  bezpośrednio  pod  Państwa  potrzeby
zatrudnieniowe?

dotyczy to stanowiska:

Ponadto jesteśmy skłonni:

Włączyć się w konsultacje dotyczące programu szkolenia (doboru treści, ilości godzin 
praktycznych, itp)

Dokonać ostatecznego wyboru uczestników szkolenia spośród osób wskazanych przez Urząd

Udostępnić swoje zasoby (maszyny, urządzenia) wykonawcy zamówienia na potrzeby zajęć 
praktycznych jeśli wymagałaby tego zakres szkolenia.

    

Wypełnienie  ankiety  nie  stanowi  zobowiązania  do  zatrudnienia  osób  bezrobotnych.  Pozyskane

informacje traktowane będą jako poufne.

DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

1

Pełna nazwa pracodawcy

2

Adres siedziby pracodawcy

3

Dane osoby uprawnionej do 
ewentualnego kontaktu z 
Urzędem w sprawie 
wypełnionej ankiety

imię  i nazwisko

telefon służbowy

e-mail służbowy

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

TAK 

NIE
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