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Proces usługi pośrednictwa pracy – KROKI REALIZACJI

KROK 1: Spotkanie bezpośrednie z Przedstawicielem Państwa firmy
Wskazanie korzyści i spodziewanych efektów. 

Podpisanie porozumienia na realizację usługi rekrutacji i wyboru pracownika.
Podpisanie porozumienia na realizację pakietu korzyści (wybór formy wsparcia).

KROK 2: Rekrutacja kandydata do pracy 
Analiza potencjału kandydatów zarejestrowanych w bazie Uczestników projektu. 

Identyfikacja najbardziej odpowiednich kandydatów.

KROK 3: Akceptacja kandydata przez firmę
Wybór i lista potencjalnych kandydatów dla Firmy. Zamknięcie realizacji usługi 

rekrutacji.

KROK 4: Monitoring
Monitoring zatrudnienia Uczestnika .Współpraca z pracodawcą w trakcie 

zatrudnienia.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI 
w procesie realizacji usług pośrednictwa pracy  

w ramach KONTRAKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ 
ZATRUDNIENIA. AKTYWIZACJA - MOTYWACJA – PRACA”

UZNANIE KLUCZOWEJ ROLI POTRZEB FIRMY
- podejmowane działania zatrudnieniowe odpowiadać będą na 

zidentyfikowane potrzeby firmy.

BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY

- postrzeganie firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 
społecznie

WYRÓŻNIENIE: 
Kreator integracji zawodowej – innowator usług aktywizacji

BUDOWANIE POTENCJAŁU FIRMY
- kompleksowa oferta współpracy jako „PAKIET KORZYŚCI” 

dla firmy, która zdecyduje się zatrudnić naszego uczestnika. 
PAKIET KORZYŚCI, jest dedykowany zarówno pozyskiwaniu 
miejsc pracy, jak i utrzymaniu pracowników (uczestników 
projektu) w zatrudnieniu.



Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w drodze wygranego po-
stępowania przetargowego Dolnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. (DARR S.A.) podpisała z Województwem 
Dolnośląskim kontrakt na świadczenie działań aktywiza-
cyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez oso-
by bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej.
Projekt, pn. „Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywi-
zacja – Motywacja - Praca” w ramach którego wspar-
ciem objętych zostało 1510 osób z powiatu lubińskiego, 
wołowskiego, ząbkowickiego i zgorzeleckiego, realizo-
wany jest zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić praco-
dawców, instytucje, jednostki samorządowe do zatrud-
nienia uczestników naszego projektu w ramach umowy 
o pracę lub umowy zlecenia.
Nawiązując z nami współpracę otrzymacie Państwo do-
stosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań wymierne 
wsparcie, które pozwoli pozyskać, przygotować i zatrud-
nić pracownika.

 Artur Sawrycz
Wiceprezes Zarządu

• dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb Państwa 
firmy – dysponujemy PORTFOLIO z opisem kompe-
tencji społeczno zawodowych

KORZYŚĆ:

gwarantuje to Państwu oszczędność czasu przy doborze 
pracowników, optymalny dobór kandydatów,

• pokrycie kosztów szkolenia zawodowego odpowied-
niego do stanowiska pracy, jeśli szkolenie zagwaran-
tuje co najmniej trzymiesięczne zatrudnienie uczestni-
ka na umowę o pracę lub umowę zlecenie

KORZYŚĆ:

gwarantuje to Państwu dopasowanie kwalifikacji do wy-
magań stanowiska pracy,

• pokrycie kosztów treningu pracy prowadzącego do 
adaptacji zawodowej uczestnika w miejscu pracy

KORZYŚĆ:

gwarantuje to Państwu pokrycie kosztu m.in. instruktażu 
stanowiskowego, ocenę praktycznych umiejętności za-
wodowych przy konkretnym stanowisku;

• możliwość pełnego przygotowania spotkania rekru-
tacyjnego z kandydatem do pracy prowadzonego przy 
współudziale doradcy zawodowego/pośrednika pra-
cy/doradcy personalnego

KORZYŚĆ:

gwarantuje to Państwu oszczędność czasu przy doborze 
pracowników, optymalny dobór kandydatów, współpra-
cę z profesjonalnym zespołem

• pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny 
pracy,

• inne wsparcie w zależności od indywidualnych 
uzgodnień, którego celem będzie zatrudnienie uczest-
nika projektu.

PAKIET KORZYŚCI

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem 
z usług pośrednictwa pracy prosimy o kontakt

pod nr tel. 74 64 80 411, 607 755 900. 

Z wyrazami uszanowania,
Mariola Stanisławczyk

Koordynator/Kierownik Pionu CPR w DARR S.A.


