
 

 

 
 

 
INFORMACJA PRASOWA 

Lublin, 17 stycznia 2018 r. 
 

Praca.lublin.eu – rusza nowy miejski portal 

Ponad 800 ofert pracy w Lublinie i 135 firm poszukujących pracowników tworzy nowy 

portal ułatwiający znalezienie pracy w Lublinie. Strona uruchomionego właśnie przez 

miasto serwisu praca.lublin.eu gromadzi oferty zatrudnienia lubelskich pracodawców - 

firm, uczelni, instytucji publicznych i instytucji rynku pracy.  

Portal z jednej strony daje łatwy dostęp do informacji o prowadzonych właśnie w Lublinie 

rekrutacjach, umożliwiając znalezienie lub zmianę pracy, z drugiej strony promuje pracodawców, 

którzy aktualnie poszukują pracowników. Baza jest stale aktualizowana.  

- Ten portal ma być miejscem spotkania potencjalnych pracowników z pracodawcami. 

W przejrzysty sposób prezentujemy wszystkie oferty lubelskiego rynku pracy, dając pełny jego 

obraz i ułatwiając znalezienie zatrudnienia osobom go poszukującym. Jednocześnie wpieramy 

pracodawców w dotarciu do potencjalnych pracowników – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent 

Miasta Lublin.  

Na portalu można wyszukiwać oferty pracy zarówno wg sektorów: IT, przemysłu, usług, 

czy instytucji, jak również wg nazw firm.  

- Lubelscy przedsiębiorcy skarżyli się na brak zgłoszeń w realizowanych przez nich procesach 

rekrutacyjnych lub aplikacje osób niesprofilowanych do konkretnych stanowisk. Do mieszkańców 

z kolei nie zawsze trafiała pełna informacja o możliwościach, jakie daje lubelski rynek pracy. 

Na stronach internetowych niektórych firm trudno znaleźć informacje o wolnych stanowiskach, 

część przedsiębiorców prezentuje takie ogłoszenia na stronach właściciela grupy kapitałowej, 

o czym mieszkańcy nie wiedzą. Mamy nadzieję, że ta sytuacja dzięki nowej bazie rekrutacyjnej 

się zmieni – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów.  

Nowy serwis będzie promowany w mediach społecznościowych, na nośnikach reklamowych 

miasta, a także bezpośrednio w instytucjach rynku pracy, na targach pracy i targach 

edukacyjnych.  

Na stronie znajdują się także odnośniki do innych serwisów miejskich tj. Study in Lublin, Lubelska 

wyżyna IT, Startup Lublin oraz dane o lubelskim rynku pracy. 

 

Informacje dodatkowe: 

Miniony rok przyniósł konkretne efekty w walce z bezrobociem - Lublin ma obecnie najniższą od 

20 lat stopę bezrobocia, która wynosi 6,2 %. Na wsparcie osób bezrobotnych i pracodawców 

trafiło ponad 33 mln zł, a miasto pozyskało ponad 13 mln na realizację projektów unijnych, dzięki 



 

 

temu udało się osiągnąć wysoką efektywność zatrudnieniową na poziomie niemal 80%. 

Wsparciem objętych zostało ponad 10 tysięcy osób bezrobotnych. 

Miejski Urząd Pracy prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową. Wspólnie z Lubelską 

Fundacją Rozwoju w ramach działalności pierwszego w Polsce Inkubatora Partnerstw 

Lokalnych utworzono Lubelskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, co pozwoliło na wypracowanie przez miasto Lublin 

rekomendacji dla rządu dotyczących poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy w 

woj. lubelskim.  

W ramach projektu „Mikro innowacje makro korzyści” udzielane są granty do 100 tyś. zł na 

innowacje społeczne w temacie „przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Organizowane są 

także m.in. bezpłatne porady ekspertów dla bezrobotnych mieszkańców Lublina z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia. 

Na 2018 rok Miasto Lublin pozyskało środki w wysokości ponad 18 mln zł z rządowego i 

europejskiego Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął nabór wniosków do projektów: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” (Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 

lat, w ramach którego realizowane są szkolenia (38 osób), staże (369 osób), jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej (120 dotacji) oraz bony na zasiedlenie (60 

osób). Wartość projektu to ponad 7 mln zł. 

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w 

Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie” (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego). W ramach projektu realizowane są szkolenia (40 osób), staże (412 osób), 

prace interwencyjne (40 osób), refundacja doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego (65 osób). Wartość projektu to blisko 5 mln zł. 

 W ramach Funduszu pracy prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia (80 osób), 

staże (230 osób), prace interwencyjne (158 osób), dofinansowanie wynagrodzenia osoby 

powyżej 50 roku życia (10 osób), dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (52 

osoby), refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego (20 osób). 

 


