Sprawozdanie z Targów Pracy – 10.05.2011 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wraz z Urzędem Miasta Gdyni i Fundacją Gospodarczą
w Gdyni zorganizował w dniu 10 maja 2011r. wiosenną edycję targów pracy. Odbyły się
one w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia” przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w
Gdyni. Udział w targach wzięło 120 instytucji oferujących osobom szukającym pracy ok.
3.200 wolnych miejsc pracy ( w tym miejsca pracy za granicą). Ponieważ pracodawcy na
lokalnym rynku pracy znacznie ograniczyli tworzenie nowych miejsc pracy, pracownikom
PUP Gdynia wyjątkowo trudno było pozyskać oferty pracy i zainteresowanych udziałem
w Targach wystawców. Niemniej w efekcie końcowym liczba wystawców oraz
oferowanych wolnych miejsc pracy nie odbiegała znacząco od poziomu sprzed roku,
kiedy to w wiosennej edycji wzięło udział 135 firm oferujących ok. 2.500 miejsc pracy.
Zdecydowano jednakże o organizacji jednej tylko - wiosennej edycji targów.
Oprócz pracodawców wśród wystawców znalazły się agencje zatrudnienia (25), firmy
szkoleniowe, instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz instytucje publicznych
służb zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego.
Do udziału w Gdyńskich Targach Pracy zaproszono m. in. przedstawicieli:


Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości



Centrum Integracja w Gdyni



Państwowej Inspekcji Pracy



Sopockiego Centrum Wolontariatu



Młodzieżowego Biura Pracy w Gdyni



Punktu Pośrednictwa Pracy przy OHP w Wejherowie



Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA



Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



Urzędu Skarbowego w Gdyni



Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Pracodawcy zaprezentowali odwiedzającym w przeważającej mierze krajowe oferty
pracy (ok.2.200). Dotyczyły one różnych branż, niemniej w szczególności koncentrowały się
wokół branży technicznej, w której poszukiwano: programistów maszyn CNC, operatorów
maszyn CNC, spawaczy różnych metod, monterów kadłubów okrętowych, tokarzy,
operatorów sztaplarek, mechaników silników i urządzeń okrętowych, elektryków,
elektroników, monterów klimatyzacji i wentylacji, elektromechaników, monterów opraw
oświetleniowych.
Ponadto wiele miejsc pracy oferowano w branży finansowo – ubezpieczeniowej, w
której poszukiwano agentów ubezpieczeniowych, opiekunów klienta, doradców
biznesowych. Dużo ofert było także w branży IT: dla programistów i informatyków,
testerów oprogramowań i specjalistów ds. zarządzania systemami informatycznymi.
Pozostałe oferty pracy dotyczyły takich zawodów jak: lektor języków obcych, manager,
specjalista ds. marketingu, księgowy, spedytor, telemarketer, pracownik infolinii,
przedstawiciel handlowy, sprzedawca, handlowiec.

Oferty pracy poza obszarem kraju skierowane były przede wszystkim do
pracowników branży stoczniowej oraz opiekunek dziecięcych i opiekunów/ek osób
starszych. Głównie w Holandii i Niemczech, ale również w Słowacji, Włoszech, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Hiszpanii i Chinach. Pozostałe oferty pracy za granicą dotyczyły takich
zawodów jak: lakiernik samochodowy, mechanik samochodów ciężarowych, kowal
aluminium, pracownik produkcyjny, krawcowa, pielęgniarka, nauczyciel języka angielskiego.
W związku ze spodziewanym zainteresowaniem pracą w Niemczech, dzięki
nawiązaniu współpracy z agencjami pracy z południa i zachodniej części Polski
dysponującymi tego typu ofertami, przy stanowisku informacji umieszczono tablicę z
propozycjami zatrudnienia na terenie Niemiec.
Dla odwiedzających Targi i zainteresowanych podjęciem pracy za granicą
organizatorzy przygotowali specjalny cykl prezentacji multimedialnych i wykładów, który
rozpoczął się od godz. 10:30 w Sali konferencyjnej „A”. Panel rozpoczęli pracownicy WUP
Gdańsk prezentacjami na temat:
- „Poszukiwanie pracy poprzez siec Europejskich Służb Zatrudnienia EURES”
- „Jak bezpiecznie korzystać z usług prywatnych agencji zatrudnienia”
- „Zasiłki dla bezrobotnych – informacja dla osób, które pracowały poza granicami
Polski”.
Następne wystąpienia należały do ekspertów z Narodowego Funduszu Zdrowia w
Gdańsku, Urzędu Skarbowego w Gdyni oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja PUP Gdynia – na temat niemieckiego
rynku pracy. W sąsiadującej Sali konferencyjnej „B” doradcy zawodowi z PUP Gdynia
przeprowadzali od godz. 11:00 w cyklach 30 minutowych, zajęcia z metod tworzenia CV.
Wszyscy, którzy chcieli dowiedzieć się do jakiego zawodu mają szczególne
uzdolnienia, mogli poddać się badaniu predyspozycji zawodowych, prowadzonemu w czasie
całego trwania Gdyńskich Targów Pracy przez doradców zawodowych z PUP Gdynia. Z
pomocy doradców zawodowych skorzystało łącznie 130 osób.
W związku ze zmianą siedziby i rozwojem Gdyńskiego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości odbył się również panel informacyjny na temat działań instytucji.
Większość pracodawców wyraziła zadowolenie z liczby osób zainteresowanych
pracą, według części natomiast, niewielu kandydatów posiadało wymagane kwalifikacje
zawodowe. Dotyczyło to zwłaszcza branży technicznej i IT.
Istotne, iż można było w przeważającej mierze spełnić wymagania wystawców,
którzy według przeprowadzonych badań (anonimowa ankieta) chwalili przede wszystkim:
 sposób organizacji imprezy i miejsce – jego przestrzeń,
 odpowiednie skomunikowanie z innymi częściami miasta, jak i sam układ stoisk
wystawienniczych,
 bardzo dobrą opiekę merytoryczną pracowników PUP Gdynia podczas trwania
imprezy, jak również komunikację z koordynatorami w sprawach organizacyjnych,
 skuteczną akcję informacyjną całego wydarzenia i reklamę,
 przejrzystość informacji,
 przygotowanie stoisk wystawienniczych i jakość materiałów informacyjnych dla
wystawców,
 odpowiednie nagłośnienie umożliwiające swobodną komunikację,
 możliwość bezpłatnego udziału wystawców w targach,

możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z firmami różnych branż oraz
wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy,
 telebimy prezentujące oferty wystawców,
 bardzo dobra frekwencja.
Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, kolejna edycja Gdyńskich Targów
Pracy potwierdziła, iż są one imprezą potrzebną i oczekiwaną, zarówno przez pracodawców,
jak i osoby poszukujące pracy.


