USŁUGI SZYBKIEGO REAGOWANIA
(RAPID RESPONSE SERVICES)
POMOC DLA PRACOWNIKÓW ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY

CZYM JEST SZYBKIE REAGOWANIE?
Usługi szybkiego reagowania oferujemy firmom
i pracownikom dotkniętym redukcjami zatrudnienia
i zamknięciami zakładów pracy. Zapewniamy również
wczesną pomoc w procesie szukania zatrudnienia. Wiemy,
że jest to stresujący czas, dlatego jesteśmy tutaj, aby Ci
pomóc. Chcielibyśmy mieć możliwość spotkania się
z Tobą w celu omówienia naszych usług w sposób bardziej
szczegółowy oraz poznania Twoich celów zawodowych.

SPERSONALIZOWANA POMOC W
ZAKRESIE SZYBKIEGO REAGOWANIA
Łączymy tysiące osób poszukujących pracy z najlepszymi
firmami w danej okolicy. Nasze usługi są unikalne
i dopasowane do Twoich potrzeb. Będziemy z Tobą
współpracować przez cały proces poszukiwania pracy,
aby przedstawić Ci najlepiej płatne oferty.
Zespół ds. szybkiego reagowania zapewni Ci pomoc
w procesie szukania pracy, w tym:

OPRACOWYWANIE ŻYCIORYSÓW OPARTYCH NA
UMIEJĘTNOŚCIACH
• Wykorzystanie platformy JobZone - wejdź na stronę:
www.nyjobzone.org, aby przeprowadzić ocenę swojej
kariery zawodowej w celu określenia zainteresowań
i wartości zawodowych; serwis sugeruje również miejsca
pracy, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom
i podaje harmonogram lokalnych targów pracy
• Wiemy, czego firmy szukają w CV i będziemy pracować
z Tobą, aby zaprezentować Twoje umiejętności za
pomocą odpowiednio opracowanego życiorysu

• Informacje o pracy obejmują:
• Kluczowe aspekty stanowiska
• Wymagania dotyczące stanowiska
• Bezpośredni link do aplikacji

WSPARCIE
• Nasi pracownicy posiadają bardzo dobre relacje
z najlepszymi firmami, a my będziemy opowiadać się
za zatrudnieniem Twojej osoby
• Po złożeniu aplikacji na dane stanowisko, nasi
pracownicy skontaktują się z firmą, aby omówić
Twój życiorys i kwalifikacje oraz podkreślić Twoje
umiejętności
PODANE SĄ RÓWNIEŻ INFORMACJE DOTYCZĄCE:
• S
 kładania wniosków o Zasiłek dla Bezrobotnych: dol.
ny.gov/unemployment/file-your-first-claim-benefits
• Opcji przystępnej cenowo opieki zdrowotnej i
korzystania z serwisu New York State Marketplace
(nystateofhealth.ny.gov)
• Usług pomocniczych, takich jak opieka nad dziećmi lub
inne rodzaje wsparcia

INFORMACJE O PRACY
• Wykorzystanie platformy Jobs Express - wejdź na
stronę: labor.ny.gov/jobs/regional.shtm, aby wyszukać
wolne miejsca pracy w 10 regionalnych gospodarkach
Stanu Nowy Jork w oparciu o rozwijające się branże;
oferty pracy są aktualizowane codziennie
• Dostarczymy Ci oferty pracy, które zostaną dobrane
na podstawie Twoich umiejętności i doświadczenia,
oszczędzając godzin spędzonych na przeglądaniu
ogłoszeń w Internecie.
P481WKRP (01/22) Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

KOORDYNATORZY USŁUG SZYBKIEGO
REAGOWANIA
CAPITAL REGION
Patrick Brown
518-457-2483 / Faks 518-485-2577
Patrick.Brown@labor.ny.gov
CENTRAL REGION
Paula Yerdon
315-479-3435 / Faks 315-479-3216
Paula.Yerdon@labor.ny.gov
FINGER LAKES REGION
Regenna Darrah
585-258-8819 / Faks 585-339-9457
Regenna.Darrah@labor.ny.gov
LONG ISLAND REGION
Frederick Danks
516-934-8560 / Faks 516-433-3799
Frederick.Danks@labor.ny.gov
HUDSON VALLEY REGION
Elias Flores
845-568-5392 / Faks 845-568-5321
Elias.Flores@labor.ny.gov

MOHAWK VALLEY REGION
Michael Clark
315-793-2491 / Faks 315-793-2216
Michael.Clark@labor.ny.gov
NEW YORK CITY
Stuart Goldberg
718-613-3587 / Faks 718-613-3983
Stuart.Goldberg@labor.ny.gov
NORTH COUNTRY REGION
John Hetfield
518-561-0430 wew. 3081 / Faks 518-561-9566
John.Hetfield@labor.ny.gov
SOUTHERN TIER REGION
Deanna Simon
518-457-1143 / Faks 518-485-2577
Deanna.Simon@labor.ny.gov
WESTERN REGION
Christopher Kokoszka
716-851-2655 / Faks 716-851-2636
Christopher.Kokoszka@labor.ny.gov
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