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W dniu 09 czerwca 2015 r. w Hali „Gdynia Arena” przy ul. Kazimierza Górskiego 8 odbyły
się Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości organizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w
Gdyni, Urząd Miasta Gdyni i Fundację Gospodarczą w Gdyni.
Udział w targach wzięło 140 wystawców, firm i instytucji oferując ok. 3000 ofert pracy,
zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców wśród wystawców znalazły się: agencje
zatrudnienia, firmy szkoleniowe, szkoły wyższe, policealne, zespoły szkół, instytucje wspierające
przedsiębiorczość i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i młodzieży oraz urzędy pracy.
Większość prezentowanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy to oferty pracy w
kraju. Dotyczyły one różnych branż i zawodów wymagających różnego poziomu kwalifikacji.
Zaprezentowano oferty pracy m. in. w:


handlu (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, handlowiec, specjalista e-sprzedaży,
magazynier, menedżer sprzedaży, kierownik salonu, sprzedawca w salonie samochodowym),



usługach (myjkowy, doradca serwisowy, kelner, pomoc kuchenna, pracownik restauracji,
personel sprzątający, pracownik produkcji, pracownik ochrony, pokojowa, szwaczka,
krojczy, doręczyciel, pielęgniarka, fizjoterapeuta),



branży technicznej (elektryk, hydraulik, malarz, spawacz - różne metody, operator CNC,
monter kadłubów okrętowych, monter rurociągów okrętowych, monter- ustawiacz, ślusarz,
mechanik samochodowy, serwisant, kierownik projektu, inżynier materiałowy),



branży finansowo – ubezpieczeniowej oraz bankowej (agent ubezpieczeniowy, doradca
biznesowy, stażysta w dziale marketingu i księgowości, specjalista ds. planowania finansów,
kierownik zespołu, specjalista ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego, księgowy ze
znajomością języka niemieckiego, asystent klienta, menedżer wdrażania i sprzedaży,
telemarketer).
Oferty pracy za granicą skierowane były m.in. do: opiekunów osób starszych, opiekunów

dziecięcych, pielęgniarek, pracowników sezonowych, pomocy kuchennych, specjalistów branży IT,
piekarzy, kierowców, spawaczy, monterów kadłubów wentylacyjnych. Były to oferty pracy przede
wszystkim w Niemczech, Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii.
Swoją działalność prezentowali także przedsiębiorcy, którzy założyli działalność dzięki
środkom publicznym. Była to doskonała okazja dla odwiedzających targi, chcących rozpocząć pracę
na własny rachunek, aby zasięgnąć rad przedsiębiorców, którzy chętnie dzielili się swoimi
doświadczeniami zdobytymi podczas zakładania własnej firmy.
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Dla zainteresowanych odbywały się prezentacje dot.: zakładania działalności gospodarczej,
poszukiwania pracy przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia „EURES”, bezpiecznych wyjazdów
do pracy za granicą, poszukiwania pracy poprzez Agencje Zatrudnienia, warunków życia i pracy w
Wielkiej Brytanii i Holandii oraz prac sezonowych. Doradcy zawodowi przez cały czas trwania
imprezy udzielali indywidualnych porad w zakresie pisania CV.
Warto podkreślić, że Targi Pracy stanowią także pewien „barometr” lokalnego rynku pracy,
który tym razem wskazał na sygnalizowane już od pewnego czasu zmiany demograficzne i
gospodarcze. Jedne dotyczą zmieniającej się liczby młodzieży wśród poszukujących pracy, ich
wysokich wymagań dotyczących warunków pracy i płacy, oraz chęci podjęcia pracy za granicą. Inne
dotyczą trudności ze znalezieniem pracy przez osoby w wieku 45+. Oczekiwania i kwalifikacje tych
grup nie pokrywają się z zapotrzebowaniem firm na pracowników.
Poszukujący pracowników zarówno z wysokimi kwalifikacjami jak i do prac prostych
wyrażają opinię o coraz większym problemie z rekrutacją kadry. Formuła targów sprzyja
nawiązywaniu
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poszukującym pracy podjęcie zatrudnienia.
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