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Sprawozdanie z Targów Pracy 14.10.2010r.

Szanowni Państwo,
W dniu 14.10.2010r. w Hali Sportowo – Widowiskowej „Gdynia”, przy ul. Kazimierza Górskiego 8
odbyły się w godz. 10:00 – 14:00 Gdyńskie Targi Pracy.
Ostatecznie wzięło w nich udział 111 firm i instytucji, oferując odwiedzającym ok. 1850 ofert pracy w
kraju i za granicą.
Pracodawcy zaprezentowali odwiedzającym głównie krajowe oferty pracy (ok.1600). Dotyczyły one
różnych branż, niemniej w szczególności koncentrowały się wokół branży finansowo – ubezpieczeniowej,
gdzie poszukiwano agentów ubezpieczeniowych, opiekunów klienta, doradców biznesowych. Wiele firm
poszukiwało telemarketerów i pracowników do obsługi call center. W branży technicznej najbardziej
poszukiwani byli automatycy oraz elektronicy.
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. W
porównaniu z poprzednimi edycjami Gdyńskich Targów Pracy zaobserwowano zmniejszenie się liczby ofert
pracy kraju i za granicą.
Na Targach zaprezentowały się także firmy oferujące usługi szkoleniowe, w tym bezpłatne szkolenia
dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, a także instytucje wspierające rozwój własnej działalności
gospodarczej.
Dla uczestników Targów Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przeprowadził zajęcia z metod
tworzenia CV, a przedstawiciele Europejskich Służb Zatrudnienia poprowadzili warsztaty i prezentacje na
temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.
Jednocześnie odbywały się zajęcia Centrum Integracja w Gdyni oraz Fundacji DOGIQ na temat
metod poszukiwania pracy i wsparcia psa asystującego.
W związku ze zmianą siedziby i rozwojem Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości odbył
się również panel informacyjny na temat działań instytucji.
Dużym powodzeniem cieszyły się, jak co roku, badania predyspozycji zawodowych, prowadzone w
czasie całego trwania Gdyńskich Targów Pracy przez doradców zawodowych PUP Gdynia.
Pierwszy raz zdarzyło się, iż wiele firm przybyło na Targi z dużym opóźnieniem, (niektórzy z
pracodawców przybyli na miejsce dopiero o godz. 13:00), co uniemożliwiło niektórym bezrobotnym i
poszukującym pracy zapoznanie się z ich ofertami pracy i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na
temat warunków zatrudnienia.

Większa część pracodawców wyrażała zadowolenie z liczby osób zainteresowanych pracą, część
musiała się jednakże pogodzić z sytuacją, iż niewielu kandydatów posiadało wymagane kwalifikacje
zawodowe. Dotyczyło to zwłaszcza branży technicznej i IT.
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. Cieszymy się, że ranga Targów Pracy jako imprezy ważnej i potrzebnej wzrasta z roku
na rok i inspiruje inne instytucje do podejmowania podobnych działań na rzecz poprawy sytuacji na
lokalnym rynku pracy.
Wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia życzymy powodzenia w procesach rekrutacyjnych na
wybrane stanowiska pracy, a pracodawcom - wyboru jak najlepszej kadry!
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