I Dzielnicowe Targi Pracy
Komu pracę, komu pracownika
Targi Pracy to doskonała okazja do wspólnego spotkania osób poszukujących zatrudnienia oraz
przedsiębiorców rekrutujących pracowników do swoich zakładów. Taką właśnie atmosferę można było
poczuć podczas pierwszych Dzielnicowych Targów Pracy na Oksywiu, które we wtorek 27 listopada
zorganizowało gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Wydarzenie miało niecodzienną oprawę – po raz pierwszy zostało zlokalizowane na terenie objętym
Gminnym Programem Rewitalizacji, w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu, a popołudniowe godziny
otwarcia pozwoliły dotrzeć tam zarówno osobom bezrobotnym, uczniom i absolwentom oraz
zatrudnionym szukającym nowych wyzwań na rynku pracy. Wśród oferujących miejsca pracy znaleźli
się w większości pracodawcy w północnych dzielnic Gdyni, nie zabrakło także przedstawicieli wojska i
policji oraz Młodzieżowego Centrum Kariery.
- Na Dzielnicowe Targi Pracy na Oksywiu, które jako pierwsze rozpoczynają cykl spotkań
zlokalizowanych w wybranych gdyńskich dzielnicach zgłosiło się aż 16 pracodawców – mówi Agnieszka
Ruskowiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Są branże: przemysłowa, handlowa i usługowa,
służby mundurowe i oferująca pracę dla młodzieży, czy w administracji publicznej. Przekrój ofert pracy
jest więc bardzo szeroki, każdy odwiedzający Targi może znaleźć ofertę dopasowaną do osobistych
potrzeb i oczekiwań – dodaje.
Dzielnicowe Targi Pracy oficjalnie rozpoczynały się o godzinie 15.30. – Liczba osób, które odwiedziły
Przystań Śmidowicza 49 podczas zorganizowanych przez nas Targów Pracy w całkiem nowej formie,
bardzo pozytywnie nas zaskoczyła – mówi Beata Prusak, z Laboratorium Innowacji Społecznych.
Pierwsze osoby przychodziły nawet przed godziną 15, a około 16 mieliśmy pełną salę gimnastyczną
oraz wszystkie sąsiednie pokoje zarezerwowane dla oferujących pracę. Kilkaset osób, które odwiedziły
Targi Pracy na Oksywiu doskonale świadczy o tym, że to był dobry pomysł, że właśnie taką formę
spotkań pracodawców z pracownikami powinniśmy kontynuować w najbliższej przyszłości. Już dziś
planujemy kolejne Dzielnicowe Targi Pracy, które odbędą się pod koniec lutego na Chyloni – informuje
Beata Prusak.
Pani Sylwia, która kilkanaście minut spędziła przy stoisku 7 Brygady Obrony Terytorialnej, nie kryła
zadowolenia z możliwości spotkania z oficerem reprezentującym tę jednostkę. – Planuję rozpocząć
służbę w mundurze, miałam pewne wątpliwości, czy jako młoda mama podołam wszystkim
wymaganiom, dziś podczas targów moje obawy zostały rozwiane, już niebawem założę beret WOT –
mówiła wychodząc z Przystani Śmidowicza.
Wśród osób odwiedzających targi można było spotkać młodszych i starszych mieszkańców Gdyni. –
Poszukuję praktyki zawodowej w przemyśle stoczniowym – mówił Oskar, który niebawem kończy
szkołę. Znalazłem dziś ofertę, która bardzo mi odpowiada, niewykluczone, że po zakończonych
praktykach, od razu będę mógł rozpocząć pracę w stoczni.
- Stocznia Crist to jeden z największych pracodawców w Gdyni – mówił przedstawiciel tego zakładu
pracy, podczas spotkania w Przystani Śmidowicza. Do końca tego roku możemy zatrudnić około 50
osób w przemyśle stoczniowym, tylko w Gdyni. Dla kandydatów oferujemy kilkutygodniowe szkolenie,
potem staż, który prowadzi wprost do zatrudnienia. Zachęcam do składania ofert. Wiemy, że praca
stoczniowca nie należy do najlżejszych, ale to jeden z gdyńskich tradycyjnych zawodów.

Oprócz poszukiwania ofert pracy i spotkania z przedsiębiorcami, podczas Targów na Oksywiu czynny
był punkt konsultacyjny doradztwa zawodowego. – Każdy kto spotka się z doradcą zawodowym
zapewne usłyszy, że nie ma złotego środka prowadzącego do znalezienia pracy – mówiła Ewa Matusiak,
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Każdy ma inne predyspozycje i oczekiwania, my pomagamy
przygotować odpowiednie do wymagań pracodawcy CV i list motywacyjny, przygotowujemy do
rozmowy kwalifikacyjnej, uczymy elementów autoprezentacji. Z pewnością z naszą pomocą, łatwiej
jest pozytywnie przejść przez proces rekrutacji – wyjaśnia doradca zawodowy.
Poza niecodziennym miejscem organizacji Targów w dzielnicy Oksywie oraz dogodnymi dla wszystkich
godzinami otwarcia spotkania, był jeszcze jeden miły akcent, o który zadbali organizatorzy. Na
wszystkich czekała gorąca kawa, herbata i słodkie przekąski. Znalazł się także czas, aby lepiej poznać
wnętrze Przystani Śmidowicza 49, która zmienia się w okazałe i wszechstronne Centrum Sąsiedzkie, dla
mieszkańców północnej części Gdyni.

