Електронний кабінет роботодавця: переваги використання
Для підвищення рівня взаємодії з державною службою зайнятості, на Інтернет-сторінці
служби працює «Електронний кабінет роботодавця».
Підприємці, керівники підприємств чи працівники кадрових служб мають можливість
створити такий кабінет і спілкуватись з центром зайнятості в онлайн режимі зі свого
комп’ютера, мобільного телефона чи іншого гаджета (з доступом до мережі Інтернет).
Кабінет не замінює безпосереднє спілкування з працівниками центру зайнятості, проте
значно підвищує його оперативність та інформаційну складову.
Детальні консультації з приводу створення кабінету та роботи в ньому можна отримати
у відділі організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості за тел.
(0522) 22-15-41.
Роботодавців Кіровоградщини запрошують взяти участь
в опитуванні служби зайнятості
З метою підвищення ефективності взаємодії з роботодавцями та покращення
обслуговування населення, службою зайнятості проводиться опитування роботодавців щодо
задоволеності наданням послуг державної служби зайнятості.
Для участі в опитуванні, пропонуємо завітати на інтернет-сторінку Кіровоградського
обласного центру зайнятості до розділу «Опитувальник роботодавця» та заповнити анкету.
Доступ до сторінки можливий з комп’ютерів та мобільних телефонів.
В анкеті зазначається загальна інформація про роботодавця, повідомляється, якими
послугами центрів зайнятості вони користуються, та оцінюється якість надання послуг,
зокрема щодо підбору персоналу та професійного навчання безробітних на замовлення
роботодавців. Одним із пунктів анкети є повідомлення про рівень задоволеності заходами,
що проводяться центрами зайнятості, у тому числі онлайн-співбесідами та презентаціями
роботодавців. Пропонується також зазначити, які зміни очікують роботодавці від державної
служби зайнятості.
Запрошуємо роботодавців долучитись до опитування!
Відділ організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості
Анкетування роботодавців: служба зайнятості
проводить опитування щодо потреби у кадрах
На інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище
зайнятості» продовжується анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік.
Робиться це задля оперативного задоволення кадрових проблем роботодавців!
Для заповнення анкети роботодавець має зайти до свого персонального кабінету, який
знаходиться на зазначеному ресурсі державної служби зайнятості. Звертаємо увагу, що
сервіс доступний для роботодавців, які зареєструвалися в службі зайнятості, та мають логін і
пароль для входу в персональний кабінет.
За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні
анкети необхідно звернутись до найближчого міськрайонного центру зайнятості або філії
обласного центру зайнятості.
«Кожен роботодавець має ситуативний і перспективний план кадрового забезпечення,
ситуативні потреби роботодавців ми вже бачимо по факту, аналізуючи базу наявних
вакансій, і допомагаємо їх укомплектовувати. Інформація про перспективну потребу
дозволить нам спрогнозувати ринок праці на наступний рік і завчасно зреагувати на його
запити, – зазначає директорка обласного центру зайнятості Лілія Колесник. – Тож,
запрошуємо всіх роботодавців області пройти онлайн-опитування. Ми прагнемо аби
співпраця з роботодавцями була взаємовигідною!».

