Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń rekrutacyjnych w kraju!
Tegoroczna edycja Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni, zorganizowana w hali
Gdynia Arena, gdzie swoją ofertę zaprezentowało prawie 130 wystawców z ponad 3 tys. ofert
pracy, jak co roku przyciągnęła całą rzeszę zainteresowanych. Organizatorzy: Powiatowy Urząd
Pracy w Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacja Gospodarcza
stanęli na wysokości zadania, zapewniając uczestnikom wydarzenia bogaty program i liczne
atrakcje.
Targi są organizowane po to, by pracodawcy i pracownicy mogli spotkać się w jednym miejscu i
porozmawiać. Ponadto jest tu dużo ofert edukacyjnych i szkoleniowych, można skorzystać z pomocy
doradcy zawodowego, specjalisty od wizerunku czy wsparcia w stworzeniu profesjonalnego CV.
Ciekawe wykłady i warsztaty tematyczne dla uczniów i pracowników oraz Strefa Cudzoziemca, gdzie
pracodawca może uzyskać kompletne informacje nt. zatrudniania pracowników z zagranicy to tylko
jedne z nielicznych atrakcji tego wydarzenia- podkreśla w imieniu Organizatorów Pani Jolanta Klauze,
kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Gdynia.
Czego oczekują po targach odwiedzający ?
Szukam pracy na pół etatu lub umożliwiającej elastyczne godziny pracy -mówi wracająca do pracy po
macierzyństwie mama. Najlepiej w handlu lub np. przy sprzątaniu.
…albo jako opiekunka osób starszych- uzupełnia Pani Zofia, wracająca do Polski po wielu latach
mieszkania w UK. Otrzymałam już kilka ofert pracy, a mąż, który obecnie ma pracę, przy okazji wizyty
na targach może dowiedzieć się więcej o warunkach zatrudnienia w innych firmach.
Pan Paweł obecnie jest na wypowiedzeniu, dlatego targi to dla niego okazja do poszukania nowej
pracy: Szukam pracy na miejscu, ponieważ świeżo upieczonym tatą i chcę być blisko rodziny. Moja
specjalizacja to branża okrętowa, o dokładniej inspekcja na statkach.
Liczne firmy i instytucje wspierające rekrutację czekały na odwiedzających targi z gotowymi
ofertami pracy.
Rekrutujemy pracowników dla przedstawicieli branż transportowej, spedycyjnej i logistycznej.
Szukamy kandydatów do pracy w całej Polsce- podkreśla Pani Magdalena Stencel, przedstawiciel
firmy GROW UP Polska z Gdyni.
Targi to dla nas możliwość zaprezentowania się szerzej na rynku. Pozyskujemy pracowników głównie
do pracy w Polsce, na miejscu, choć ci doświadczeni mogą liczyć także na kontrakty zagranicznezdradza Pani Natalia Kupecka z agencji pracy INTERKADRA.
Bardzo ciekawą ofertę przedstawiło Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni: jesteśmy pośrednikiem
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat. Młodzież już w
wieku 16 lat może podjąć pracę w różnych zawodach i pracować zarówno dorywczo, jak i na cały etat.
Oferta Centrum to także atrakcyjne szkolenia zawodowe.
Wymierne korzyści z uczestnictwa w wydarzeniu widzą także liczne firmy.
Otwieramy nowy sklep pod koniec czerwca i szukamy właściwie całej obsługi sklepu. Powoli kończymy
rekrutację, ale wciąż jest kilka stanowisk do obsadzenia-mówi Dyrektor nowo powstającego sklepu
Intermarche w Gdyni.

Wg przedstawicieli sieci Jeronimo Martins targi pracy są bardzo skuteczną formą rekrutacji. Dzisiaj,
jak zresztą zawsze podczas podobnych wydarzeń, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem
uczestników targów, co nas bardzo cieszy- relacjonują reprezentanci sieci.
Targi to dla nas możliwość zaprezentowania się szerzej na rynku, w takich miejscach możemy pokazać
w szerszym zakresie profil działania firmy. Doświadczeni specjaliści mogą liczyć także na kontrakty
zagraniczne- zachęca Pan Zdzisław Bahyrycz, Pełnomocnik Zarządu CRIST SA, zajmującej się m.in.
budową statków.
Wymierne korzyści z uczestnictwa w targach? Za każdym razem uda nam się znaleźć kandydatów,
którzy zasilają szeregi przedsiębiorstwa. Staramy się przekazać odwiedzającym atmosferę panującą
w naszej firmie, której doświadczamy już od 10 lat-nie ukrywają pozytywnego nastawienia
pracownicy GEOBAN SA, działającej w sektorze finansów.
Staramy się kreować pozytywny wizerunek wojska oraz przekonać młodych ludzi, że oprócz studiów
czy kariery zawodowej mogą zrobić jeszcze coś dobrego dla społeczności lokalnej i dla naszej
Ojczyzny, dzięki służbie w tzw. Terytorialnej Służbie Wojskowej- zachęca Pan Janusz Kolesiński z 7
Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Na targach nie zabrakło także licznej oferty edukacyjnej. Odwiedzający mogli nie tylko poznać
szeroką ofertę szkół czy instytucji szkoleniowych, ale także bezpośrednio uczestniczyć w
eksperymentach Centrum Nauki Eksperyment.
Oprócz aspektów wizerunkowych, z każdych targów pracy wynosimy wymierne korzyści w postaci
kandydatów do naszej szkoły- informuje Pan Rafał Gerszewski z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Wejherowie.
Chętnie uczestniczymy w podobnych wydarzeniach. Nasza uczelnia jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych, a nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, jednak każda okazja
do nawiązania kontaktów jest przez nas mile widziana- wyraża swoją opinię przedstawiciel Biura
Karier AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni.
Czekamy na kolejne edycje niezapomnianych gdyńskich targów, a wszystkim uczestnikom życzymy
pomyślnych kontraktów: dużo ofert dobrej pracy dla pracowników i szerokiego wyboru
wykwalifikowanych kandydatów do pracy dla pracodawców.

