Допомога у пошуку праці
та працевлаштуванні для громадян України

Залізничий вокзал в Слупську
(Dworzec PKP)

Міський Штаб Допомоги Україні

вул. Гугона Коллонтая 32
(Hugona Kołłątaja 32)

Контакт:
Слупськ, Площа Перемоги 3 (Plac Zwycięstwa 3)
кімната 105/106
телефон: 693 390 111, 519 123 181

Допомога яку можна отримати
в Воєводському [Обласному]
Управлінні Праці Філія
в Слупську:

Допомога яку можна отримати
в Повітовому [Районному]
Управлінні Працевлаштування
в Слупську:

визначити та вирішити найважливійші професійні
потреби та питання, які необхідно врегулювати

переглянути список всіх вакансій та пропозиції
роботи/праці а також увійти в контакт з вибраним
роботодавцем/працедавцем

отримати інформації о різних організаціях, в яких
можна отримати допомогу в пошуку роботи/праці
дізнатися про умови життя та роботи/праці
в Польщі
підготувати своє резюме
Контакт:
Слупськ, вул. Ярача 18A (Jaracza 18А)
понеділок - п'ятниця, 7.30–15.30
телефон: 59 846 83 03, 59 846 83 05
електронна пошта: doradcy.sl@wup.gdansk.pl

більше на:
wup.gdansk.pl/ukraina

отримати інформацію про правила
працевлаштування іноземців в Польщі
дізнатися про статус безробітного та пільги якими
можна користуватися
Контакт:
Слупськ, вул. Станіслава Лещинського 8
(Stanisława Leszczyńskiego 8)
понеділок - п'ятниця, 7.00–15.00
телефон: 59 846 09 74
електронна пошта: pomocukrainie@pup.slupsk.pl

Наші послуги
безкоштовні

Pomagamy obywatelom Ukrainy
w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia

Dworzec kolejowy
w Słupsku

Miejski Sztab Pomocy
SŁUPSK-UKRAINIE

ul. Hugona Kołłątaja 32

Kontakt:
Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 105/106
tel. 693 390 111, 519 123 181
e-mail: ukraina@um.slupsk.pl

Pomoc, jaką możesz
otrzymać w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Gdańsku
Oddziale Zamiejscowym
w Słupsku:
ustalisz swoje najpilniejsze potrzeby zawodowe
oraz sprawy, które musisz załatwić

Pomoc, jaką możesz otrzymać
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Słupsku:

przygotujesz CV

przejrzysz oferty pracy i uzyskasz kontakt z pracodawcą
pozyskasz informacje o obowiązujących w Polsce
zasadach zatrudnienia cudzoziemców
dowiesz się jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna
i z jakich form pomocy będziesz mógł wówczas skorzystać

Kontakt:
Słupsk, ul. Jaracza 18A
poniedziałek - piątek, 7.30–15.30
tel.: 59 846 83 03, 59 846 83 05
e-mail: doradcy.sl@wup.gdansk.pl

Kontakt:
Słupsk, ul. Stanisława Leszczyńskiego 8
poniedziałek - piątek, 7.00–15.00
tel. 59 846 09 74
e-mail: pomocukrainie@pup.slupsk.pl

otrzymasz informacje o innych instytucjach,
w których możesz uzyskać pomoc zawodową
dowiesz się jakie są warunki życia i pracy w Polsce

więcej na:
wup.gdansk.pl/ukraina

Nasze usługi
są bezpłatne

