O INNOWACYJNEJ USŁUDZE przed|PRACA
W ramach działań na rzecz przybliżania młodych ludzi do rynku pracy, rozpoczęliśmy świadczyć
w Bielsku-Białej innowacyjną usługę pod nazwą przed|PRACA. Innowacja ta jest zaprojektowana dla
pracodawców szukających nowych pracowników oraz młodych ludzi w wieku 16-25 lat, którzy posiadają
niewielkie doświadczenie zawodowe, ale cechują ich predyspozycje i umiejętności cenione na rynku
pracy (np. programowanie, obsługa programów graficznych czy biegłość w obsłudze mediów
społecznościowych). W obliczu rosnących problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników,
widzimy w tym ogromną szansę dla lokalnych przedsiębiorców, umożliwiając dostęp do znaczącej bazy
danych potencjalnych pracowników (młodych ludzi), obecnie niewidocznych i niedostępnych na rynku
pracy. Chcemy również umożliwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego już
w trakcie szkoły. A po maturze – zachęcić ich do pozostawania w Bielsku-Białej i podejmowania pracy
lokalnie.
Zachęcamy i zapraszamy Państwa do otwarcia się na przyjęcie młodego pracownika – na staż, praktyki,
przyuczenie do zawodu, poznanie środowiska pracy i rynku już w trakcie edukacji.
PAKIET INNOWACJI DLA FIRM


Dostęp do bazy danych osób chętnych do podjęcia wyzwań na rynku pracy;



Selekcja

najlepszych

kandydatów/kandydatek,

spełniających

ustalone

wymogi

zgodnie

z zapotrzebowaniem pracodawcy;


Pośredniczenie i wsparcie w relacji młody pracownik–pracodawca (np. w celu bieżącego
rozwiązywania wyzwań czy barier komunikacyjnych, dopełnianiu formalności, itp.);



Promocja pracodawcy wśród młodych odbiorców lokalnie, m.in.:
- zamieszczanie ofert pracy, reklam firmy/usługi lub kontent marketing (np. wywiad z pracodawcą
w formie pisanej lub filmu), publikowane na stronie redakcjaBB.pl i fb.com/redakcjaBB,
odwiedzanych przez tysiące młodych ludzi;
- warsztaty specjalistyczne/branżowe prowadzone przez pracodawców dla młodych ludzi i ich
promocja w grupie docelowej; stworzone treści (kontent) z przeprowadzonych zajęć (zdjęcia, filmy,
publikacja na FB lub stronie www) – do wykorzystania w promocji;
- wsparcie mentorskie 1-1 młodych ludzi o predyspozycjach/zainteresowaniach zbieżnych
z profilem firmy – kształcenie przyszłych kadr;



Wsparcie konsultingowe w zakresie: stworzenia strategii promocji firmy wśród odbiorcy
młodzieżowego, stworzenia systemu stażowego dla młodych ludzi w firmie, dostosowania
miejsca/stanowiska pracy do młodego pracownika, itp.;



Oferta w zakresie komunikacji i promocji, w tym: tworzenie filmów promocyjnych, zdjęć

produktowych,

reportażowych,

copywritingu,

projektowania

graficznego,

wydawnictw,

stron

i sklepów www. W ich wykonanie regularnie angażujemy młodych ludzi, dając im szansę
na zdobycie doświadczenia zawodowego, wzbogacenie portfolio czy pierwszy zarobek.
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KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
Innowacyjna usługa przedPRACA powstała na bazie doświadczeń zdobytych przy inicjowaniu
i rozwijaniu od 2014 roku projektu redakcjaBB. Skupia on obecnie ponad 150 aktywnych młodych ludzi
w realu i kilka tysięcy online. Mamy doświadczenie w pracy z młodymi osobami, marketingu
młodzieżowym, rekrutacji i zarządzaniu projektami na dużą skalę. Przychodzimy z rozwiązaniami, które
długofalowo zaoszczędzą Państwu czas i pieniądze. Przyczynią się do powstania partnerskiej relacji
pomiędzy zwierzchnikiem a młodym pracownikiem, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie
potencjału obu stron. Choć z pewnością początkowo będzie to wyzwanie, nasze doświadczenie pracy
z setkami młodych ludzi pokazuje, że młodzi mogą i potrafią być niezwykle cennymi członkami
i członkiniami zespołu. Szybko chłoną wiedzę, są elastyczni, chętnie podejmują wyzwania, wytyczają
nowe ścieżki rozwiązywania (starych) problemów.
CENNIK
Proponujemy, by nasi pierwsi klienci skorzystali z naszej usługi, a później zapłacili tyle, ile uważają,
że była warta. Może to być w formie darowizny (jesteśmy fundacją, więc można ją odliczyć od podatku)
lub wystawiamy faktury. Nie jesteśmy płatnikiem VAT, więc nie doliczamy go na fakturze.
Zapraszamy do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, rozpoczęciu w przedsiębiorczej historii
Bielska-Białej nowego rozdziału i otwarciu się na młodych pracowników. Przyszłość jest teraz!
KONTAKT
Pracodawców zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: Mariia Zhyltsova
(mariia@zrobmyto.pl) lub przedpraca@zrobmyto.pl / tel.: 515 339 746
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