
Projekt jest realizowany przy wsparciu 

finansowym Komisji Europejskiej w 

ramach  

Programu „Uczenie się przez całe życie” 



 

Liczba ludności  

– 65 mln 

Powierzchnia  

– 547 km²  





Francja – 22 regiony 

 

Ludność:  

2,36 mln mieszkańców, 

- 3,6% ludności Francji. 

 

Stopa bezrobocia: 

 w 2012 r. - 10,3 %. 
 

Niekorzystna restrukturyzacja 

w latach 2001-2010  

 

Zatrudnienie: 

16% w przemyśle 

60% w usługach 

 

 



Francja – 96 departamentów 



 

 

 

 

 
 

Mozela (Metz) 

Meurthe-et Moselle 

Nancy 

Wogezy (Epinal) 

Moza (Bar-le-Duc) 

 
 

 

  
 



TGV – z prędkością 320 km/godzinę… 



 



1967 

 

Usługi publiczne 

Państwa 

 

Pośrednictwo 

pracy, szkolenia 

 

 

30 000 agentów   

w 824 agencjach 

1959 

 

Organizacje i 

związki zawodowe 

 

Zbieranie składek i 

wypłata świadczeń 

dla bezrobotnych 

 

14 000 agentów   

w 650 sieciach 

2008 

 
• ponad 49.400 agentów 

obsługujących osoby 

poszukujące pracy i firmy 

• ponad 900 lokalnych agencji 

•135 wyspecjalizowanych 

agencji tematycznych 

• ponad 40 platform 

telefonicznych 

•33 centra pracy  

•1 regionalna platforma 

centralizacji działań 

administracyjnych i call center 

 



 



  Struktura  

Dyrekcja Generalna w Paryżu 

                                              

Regionalna Dyrekcja  

w każdym z regionów Francji 

 

Dyrekcje Terytorialna  

w każdym z departamentów 

 

Agencje lokalne 

 



  Zasady działania  

Relacje między PE i partnerami: 

 

• Dostępność 

 

• 35 godzin w tygodniu, 

• On-line – całą dobę, 

• 30 km/30 min. 

 

• Personalizacja 

 

• Dążenie do maksymalnego 
dostosowania oferty do 
indywidualnych potrzeb i możliwości 
klienta 

• Platforma internetowa umożliwiająca 
ciągłą wymianę informacji pomiędzy 
osobami poszukującymi pracy, 
pracodawcami i pracownikami PE, w 
oparciu o własne kryteria wyboru 

 

 

REPERE  

określa trzy podstawowe wartości 

organizacji: 

 

• Prostota 

 

• Skuteczność 

 

• Kapitał własny 

 



 



Rejestracja 

 

 

 

 

 
• Wstępna rerejestracja (internet lub telefon) 

 - wprowadzenia danych personalnych, CV,  

 - wypełnienie wniosku o świadczenia 

 



Witryna internetowa 

Zarejestruj się /  

Zarejestruj się ponownie 

 

 

Utwórz i rozpowszechnij  

swoje CV 

 

 



Entree... 



 

 

 

 

 

 

 

Organizacja przestrzeni - standard 



Stanowisko logistycznego dowodzenia  

w agencji zatrudnienia 



Otwarta przestrzeń dla klientów 

 



Rejestracja 

Rejestracja (w formie osobistego wywiadu) 

 - zatwierdzenie rejestracji, 

 - weryfikacja uprawnień do zasiłku, 

 - ocena dotychczasowej kariery,  

 - ocena dystansu do zatrudnienia, 
- ustalenie wstępnych założeń do planu dalszego 
działania 

 - zdefiniowanie „odpowiedniej oferty pracy” 

 



Sylwetka doradcy klienta 

• Diagnostyk 

• Osoba towarzysząca 

• Konsultant 

• Współuczestnik 

• Osoba integrująca 

 

 



REMIREMONT w Wogezach 

 



REMIREMONT 

 



REMIREMONT 

 

 



REMIREMONT 

 

 



REMIREMONT 
pałac Abbey z XVIII w. 

 



REMIREMONT 

kościół św. Piotra 



Segmentacja klientów 

 „Blisko do powrotu na 

rynek pracy” 

„Długa drogę do 

powrotu na rynek 

pracy” 

Utworzenie lub 

przejęcie firmy 

Program dodatkowego 

wsparcia 

Program towarzyszenia 

Program pomocy        

na starcie 



• Pośrednictwo pracy – pomoc w poszukiwaniu ofert pracy i organizowanie 
kontaktów z pracodawcą 

 

• Doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy, zapoznanie z technikami i 
organizacją procesu poszukiwania pracy 

 

• Udoskonalenie wiedzy o rynku pracy, źródłach ofert pracy i budowaniu sieci 
wsparcia w trakcie poszukiwania pracy  

 

• Usługi w zakresie oceny kompetencji 

 

• Wsparcie mobilności w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy (także finansowe) 

 

• Warsztat " Strategia poszukiwania pracy "  

• Inne warsztaty – w zależności od potrzeb – np. „Budowanie planu kariery”, 
„Organizacja procesu poszukiwania pracy”, itp. (w sumie 28 tematów) 

 

• Monitoring miesięczny 
 

 

 

„Program wsparcia dla osób,  
którym jest „blisko do powrotu na rynek pracy” 

 



 

• Towarzyszenie w budowaniu planu działania 

• Towarzyszenie w planowaniu kariery zawodowej 

• Weryfikowanie planu kariery 

• Ustalanie kierunku poszukiwania zatrudnienia 

• Motywowanie do pracy 

• „Od kwalifikacji do zatrudnienia”  

• Monitorowanie w różnych okresach 

W ramach programu - osobista pomoc od doradcy  - ewentualnie delegowanie 

do usługodawcy zewnętrznego lub partnera 

 

 

Program „towarzyszenia osobom, które mają 

„ długą drogę do powrotu na rynek pracy”  



• Ocena pomysłu na rozpoczęcie działalności lub przejęcie firmy 

 - zidentyfikowanie mocnych i słabych stron projektu, 

 - pomoc w opracowaniu biznes-planu, 

- studium wykonalności projektu, 

- pomoc w określeniu ram formalno-prawnych, 

 - określenia działań niezbędnych do kontynuowania projektu i 

zaplanowanie ich w czasie - z uwzględnieniem okresu 6 miesięcy 

• Specjalistyczne warsztaty 

• Monitoring 

• Określenie alternatywnego rozwiązania powrotu do pracy w krótkim 

okresie, w przypadku niezrealizowania projektu 

• Wsparcie finansowe 

Program pomocy na starcie  

w tworzeniu lub przejęciu firmy 



Pośrednictwo 

pracy 

przez internet 

 

Wykreuj 

swoje CV 

Upo- 

wszechnij  

CV 

Szukaj  

pracy, która 

 Cię  

interesuje 

Odbieraj 

informacje  

mail i SMS 

Składaj  

wnioski  

i oferty  

online  

Aktualizuj 

swoje dane 



Witryna internetowa 

• Zarejestruj się / 

Zarejestruj się 

ponownie 

• Dostęp i 

zarządzanie moim 

plikiem 

• Zapisz się do pracy 

• Tworzenie i 

rozpowszechnianie 

swego CV 

•Dostęp do 
rekrutacji 

•Oferty pracy 
• Przeglądanie  CV 
• Uzyskanie 
certyfikatu 
• Dostęp do mego 
konta 

 

Witryna internetowa Pole emploi – 

przestrzeń dla  

poszukujących pracy i pracodawców 



Wsparcie mobilności w poszukiwaniu pracy: 

 • Voucher transportowy 

• Pomoc finansowa w uzyskaniu prawa jazdy 

• bony paliwowe, zwrot wydatków na przejazdy 

samochodem 

• Pomoc w przypadku „podwójnego” zamieszkania 

• Pomoc związana z przeprowadzką 

 • Pomoc związana z podróżowaniem 

• Pomoc w opiece nad dziećmi 



Center Parcs - Centrum Rozrywki 

Sorreburg 

435 ha 

wypoczynku  

i rozrywki 



Fabryka samochodów Smart w Hambach 

Sarreguemines 



Fabryka samochodów Smart w Hambach 

Sarreguemines 



Fabryka samochodów Smart w Hambach 

Sarreguemines 



Fabryka samochodów Smart w Hambach 

Sarreguemines 



Fabryka samochodów Smart w Hambach 

 



      Fabryka samochodów Smart w Hambach 

współpraca z Pole emploi  

1996 – 1998  Utworzenie ekipy rekrutacyjnej 

   Wyłonienie 1.800 kandydatów spośród 25.000 osób 

 

1998 – 2002 Zastosowanie metody MRS wobec 100 osób 

 

Od 2002 Rekrutacja uzupełniająca metodą Oceny w Miejscu 

  Pracy 

 

2013  Nowa formuła: przygotowanie operacyjne do pracy 

 

Sarreguemines 



Pośrednictwo pracy za granicą 

Forbach 



Pośrednictwo pracy za granicą 

Forbach 



      Usługi  

      Ocena zdolności zawodowych 

 Ocena umiejętności i zdolności zawodowych 

 Ocena osób poszukujących pracy w symulowanej sytuacji zawodowej przez 
pół dnia, przy użyciu sprzętu oraz testów odpowiednich do konkretnego 
rodzaju pracy. 

 

• Ocena pracy w środowisku  

 Praca w firmie od 1 do 10 dni. Osoba poszukująca pracy, wspierana przez 
mentora, odkrywa swoje mocne strony poprzez doświadczenia w danym 
sektorze, pracy i w pracy w ogóle. 

 

• Ocena pracy w środowisku przed zatrudnieniem 

 Firma organizuje poszukującemu pracy, wyłonionemu w wyniku naboru 
maximum 40 godzin pracy przez 5 dni, aby sprawdzić, czy on / ona jest 
odpowiedni/a do pracy na danym stanowisku. 

 

• Ocena przez symulację do celów rekrutacji 



           MRS  

           – symulacyjna metoda oceny umiejętności  Nancy Cristallerie 



MRS 

W 2011 r. we Francji wykorzystując metodę MRS 
  oceniono: 

  

• 160 tys. kandydatów do pracy,  

   w tym 5800 w Lotaryngii;  

• 95 tys. oceniono pozytywnie  

   i przedstawiono firmom;  

• 59 tys. uzyskało zatrudnienie,  

   w tym 2 tys. w Lotaryngii. 



 



      Usługi  

            „Zweryfikuj Plan Kariery” 

 Usługa pozwala poszukującemu pracy na: 
 

• Wyjaśnienie lub potwierdzenie elementów jego planu kariery  

 

• Zidentyfikowanie i sformalizowanie umiejętności i cech osobistych 

 

• Poznanie różnych możliwych ścieżek kariery 
 

• Uszczegółowienie planu działania i odniesienie go do konkretnych 
warunków i potrzeb rynku pracy. 
 

• Plan działania może obejmować szkolenia. 
 

• Ta indywidualna obsługa odbywa się 12 godzin podzielonych na 6 
tygodni i jest prowadzony przez usługodawcę emploi Pole emloi. 

 



      Usługi  

                      „CAP PROJET” 

• Przygotowanie projektu dostępu do zatrudnienia przy wsparciu przy wsparciu 
specjalisty od orientacji zawodowej.  
 

• Usługa dla osób, którym jest potrzebna zmiana pracy lub nie mają planu swego 
rozwoju zawodowego 
 

• Program: 

 - Ocena własnych doświadczeń i dotychczasowej ścieżki kariery 
- Określenie mocnych stron i umiejętności, obszarów zainteresowań, wartości i 
aspiracji 
- Definiowanie odpowiedniej pracy i kariery z uwzględnieniem potrzeb 

 - Określenie zadań i miejsca pracy, które uwzględniają potrzeby własne pasują 
do kryteriów na rynku pracy 

 - Określenie planu działań prowadzących do powrotu na rynek pracy.  
 

• Czas trwania: 3 miesiące 

 - 6 spotkań indywidualnych trwających po 1,5 h każde 
- 5 dni pracy w grupie. 

 

 
 



      Usługi  

  

• „Cel - Zatrudnienie"  

 

- Poszukujący pracy wybiera opcję intensywnego poszukiwania pracy – przez 
okres 3 miesięcy od chwili rejestracji 

 

• Kontakt przez tydzień z mentorem obejmujący minimum 6 spotkań face-to-face, 
trwających co najmniej 1 godzinę oraz kontakt elefoniczny i e-mailowy 
 

• Doradca pomaga w dopracowaniu jego dokumentów aplikacyjnych i 
przygotowuje do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych. 
 

 

• "Kurs na pracę"  

 

- Dla poszukujących pracy wymagających intensywnej pomocy – przez ponad 6 
miesięcy 

- Opracowanie szczegółowego planu kariery, strategii działania i wykorzystania 
różnych narzędzi poszukiwania pracy 
 



      Usługi  

  
"Motywacja do Pracy” 

 

• Dla osób poszukujących pracy, które napotykają różnego rodzaju problemy 

osobiste (stan zdrowia, niepełnosprawność, zadłużenie, problemy 

mieszkaniowe, rodzinne itd.)  

• Możliwość korzystania ze wsparcia w okresie 6 miesięcy, w celu ich 

rozwiązywania i ponownego zmotywowania do pracy, na podstawie planu 

dostępu do zatrudnienia. 

 
 

"Od kwalifikacji do zatrudnienia"  

 

• Dla absolwentów poszukujących pierwszej pracy 

• Dostarczenie wiedzy i kształtowanie postawy pozwalającej na uzyskanie 

dostępu do trwałej pracy, z uwzględnieniem umiejętności i aspiracji klienta  

• Wdrażanie go do pracy na pierwszym etapie w charakterze stażysty w firmie 

przez okres 3 lub 4 tygodni. 



      Usługi  

   Kontrakt Wprowadzający w życie Społeczne - CIVIS 

• Pomoc w wejściu na rynek pracy osobom pomiędzy 16 i na 26 
rokiem życia, które mają trudności  

 w integracji społecznej lub zawodowej. 

 

•  Forma pomocy: 
  - szkolenie (równolegle z praktycznym treningiem) 
  - praca  

- stała opieka ze strony wyznaczonego doradcy 

  - świadczenie pieniężne 

  - ubezpieczenie społeczne 

 

• Czas trwania: 
1 rok (z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku) 

 



Formy pracy z klientem 

 



50+ 

 



50+… 

W regionie Lorraine, liczba osób 50+ poszukujących pracy w końcu 

sierpnia 2012 r. wynosiła 34 161. Przez ponad 4 lata wzrosła o 103%, a 

liczba „seniorów” podwoiła się.  

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podjęto różnorodne reformy mające na 

celu poprawę sytuacji osób w wieku powyżej 50 lat. Zasadniczo zmiany 

te można podzielić na trzy kategorie: 

 

•Reformy odnoszące się do aktywnej polityki rynku pracy 

 

•Reformy związane ze świadczeniami dla „starszych” pracowników; 

 

•Reformy odnoszące się do reformy emerytalnej. 



Świadczenia dla bezrobotnych 

• We Francji funkcjonują dwa rodzaje świadczeń dla osób 
bezrobotnych: 

 

 - zasiłek z systemu ubezpieczeń społecznych, 

 

 - zasiłek socjalny, który otrzymują osoby bezrobotne w 
trudnej sytuacji finansowej, po okresie, w którym byli 
uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych (wypłacany w 
ramach pomocy społecznej). 

 
» UNEDIC jest organizacją, która zarządza w porozumieniu  

 z partnerami społecznymi, ubezpieczeniami od bezrobocia we 
Francji. 



- Ja już zarejestrowałam się w żłobku 

- A ja w Pole emploi 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 

od 1983 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 

NANCY i LUBLIN - MIASTA PARTNERSKIE I ZAPRZYJAŹNIONE 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

5. Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Nancy – 19 maja 2005 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY - Plac Stanisława Leszczyńskiego 

 



NANCY 

 



METZ - Katedra św. Szczepana 

 



METZ - Katedra św. Szczepana 



METZ – przed świętami Bożego Narodzenia 

 



METZ – gorące kasztany… 

 



METZ – przed świętami Bożego Narodzenia 

 



METZ  

 



METZ 

 



METZ 

 



METZ 

 



METZ  

Centrum Pompidou - Muzeum Sztuki Współczesnej  

 



Mirabelki (Mirabelles) – przebój Lotaryngii 

 



 



 



 



 


