На сайт та фейсбук
Як скористатися електронними сервісами служби зайнятості?
На сайті державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) можна отримати
корисну інформацію щодо законодавчої бази, нормативно-правових актів,
висвітлено новини, офіційні повідомлення та заходи, які проводяться службою
зайнятості для населення.
В розділі «Громадянам» є можливість ознайомитися з переліком послуг,
які надає служба зайнятості, інформацією для осіб з інвалідністю, порадами
щодо відкриття власної справи.
В розділі «Профорієнтація» - із послугами з професійної орієнтації,
порадами щодо вибору професії, ознайомитись з «Платформою з
профорієнтації та розвитку кар’єри» (https://profi.dcz.gov.ua), де можна пройти
тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та
особистісні схильності до певного виду професійної діяльності;
В розділі «Навчання» розміщено інформацію про ЦПТО ДСЗ, навчання за
направленням служби зайнятості, тощо.
На
вебсторінці
Київського
обласного
центру
зайнятості
(https://kir.dcz.gov.ua/), в розділі «Шукаю роботу», зазначивши професію,
посаду, характер та місце роботи є можливість пошуку підходящої для Вас
роботи та ознайомлення з переліком актуальних вакансій регіону. Також особи,
які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні мають можливість
скористатися таким сервісом, як "Електронний кабінет шукача роботи", у якому
можна:
створити власне резюме;
уточнити заплановані та фактичні дати відвідування служби зайнятості;
дізнатися про заходи, які проводитиме служба зайнятості та ін.
Також зверніть увагу на такий сервіс державної служби зайнятості, як
«Освітній портал Державної служби зайнятості» (https://skills.dcz.gov.ua), де
можна пройти онлайн курси та дізнатися як знайти роботу своєї мрії, чи як
започаткувати власний бізнес. Це пізнавально й корисно як для дорослих, так і
для школярів-випускників.
Для відвідування філії/центру зайнятості громадяни можуть скористатися
послугою "Електронна черга", обрати філію/центр зайнятості, зазначити мету,
дату та час відвідування і отримати корисну для особи інформацію у зручний
для неї час.
Якщо ви шукаєте роботу або хочете її змінити - обов’язково
скористайтесь електронними сервісами служби зайнятості, які допоможуть вам
зорієнтуватися на сучасному ринку праці.
Отримати відповіді на питання щодо зайнятості можливо і за допомогою чат-боту
Київського обласного центру зайнятості: @test1874661bot
та телеграм-каналу Київського обласного центру зайнятості:

https://t.me/+fnLlSCkuIls1ZjVi
Пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо актуальних подій та змін на ринку праці
Київщини на наших:

Фейсбук-сторінці: https://www.facebook.com/kyivobl
Інстаграм-сторінці: https://www.instagram.com/kobl_cz/
на сайті Київського ОЦЗ: https://kir.dcz.gov.ua/.

