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Sprawozdanie z Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości – 23.05.2013 r.
W dniu 23.05.2013 r. w Hali Sportowo – Widowiskowej Gdynia, przy ul. Kazimierza
Górskiego 8 w godz. 10:00 – 14:00 odbyły się Targi Prac Edukacji i Przedsiębiorczości organizowane
w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Starostów NORDA.
Organizatorami targów byli:
- Urząd Miasta Gdyni
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
- Fundacja Gospodarcza w Gdyni.
W targach wzięło udział 100 firm i instytucji oferując ok. 2500 ofert pracy zarówno w kraju jak
i za granicą. Oprócz pracodawców wśród wystawców znalazły się agencje zatrudnienia (17), firmy
szkoleniowe, szkoły, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz urzędy.
Do udziału w Targach Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości zaproszono m.in. przedstawicieli:
- Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
- Centrum INTEGRACJA w Gdyni,
- Okręgowego Inspektora Pracy,
- Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
- Młodzieżowego Biuro Pracy w Gdyni,
- Punktów Pośrednictwa Pracy przy OHP w Wejherowie oraz Rumi,
- Powiatowych Urzędów Pracy w Pucku, Tczewie, Wejherowie, Lęborku i Gdańsku,
- Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gdańsku Oddział w Gdyni,
- Urzędu Skarbowego w Gdyni.
Większość prezentowanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy były 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), usługach (recepcjonista, kelner, barman, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik
restauracji, pracownik sprzątający, pracownik ochrony), branży technicznej (spawacz, kierownik robót
elektrycznych, elektromonter, monter kadłubów okrętowych, monter rurociągów okrętowych). Ponadto
wiele ofert pracy dotyczyło branży finansowo-ubezpieczeniowej, w której poszukiwano: agentów
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ubezpieczeniowych, doradców kredytowych, doradców finansowych, pracowników usług bankowych
oraz menedżerów.
Oferty pracy za granicą skierowane były między innymi do opiekunów osób starszych,
opiekunów dziecięcych, ślusarzy, elektryków, elektromonterów, lakierników meblowych oraz
pracowników sezonowych w gastronomii. Były to oferty pracy przede wszystkim w Niemczech,
Holandii, Szwecji oraz Szwajcarii. Firmy prezentowały także oferty pracy połączonej z nauką w
Stanach Zjednoczonych - Au-Pair.
Osoby odwiedzające targi, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mogły
zapoznać się z szeroką ofertą szkół oraz instytucji szkoleniowych, prezentujące różne kierunki
kształcenia zarówno na szczeblu szkół średnich jak i wyższych oraz kursy.
Podczas targów osoby zainteresowane mogły wziąć udział w prezentacjach prowadzonych
przez przedstawicieli Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku dotyczących:
- Zakładania działalności gospodarczej,
- SB Professionals – jak znaleźć pracę w Niemczech i na Litwie,
- Poszukiwania pracy przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia „EURES”,
- Bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia,
- Warunków życia i pracy w Norwegii.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prowadzone przez doradców zawodowych z
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni cykliczne warsztaty w pisaniu CV. Dodatkowo wszyscy, którzy
chcieli dowiedzieć się do jakiego zawodu mają szczególne uzdolnienia, mogli wziąć udział w badaniu
predyspozycji zawodowych, które było prowadzone przez doradców zawodowych w czasie całego
trwania Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Z porad doradców zawodowych łącznie
skorzystało 116 osób (71 kobiet oraz 45 mężczyzn).
Cieszą nas informacje, iż mogliśmy spełnić wymagania wystawców, którzy według
przeprowadzonych anonimowych ankiet, szczególnie pozytywnie ocenili:
- sposób organizacji imprezy oraz przestrzeń która pozwalała na swobodne prowadzenie rozmów z
kandydatami,
- możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z innymi wystawcami,
- bardzo dobrą opiekę merytoryczna pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni podczas
trwania targów oraz doskonały kontakt z koordynatorami w sprawach organizacyjnych,
- możliwość bezpłatnego udziału oraz przejrzysty sposób zapisu,
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- promocję targów.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni dołożą wszelkich starań, aby kolejna edycja
targów była równie udana i dostosowana do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.
Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania współorganizatorom – Urzędowi Miasta Gdyni
oraz Fundacji Gospodarczej, bez pomocy których organizacja targów nie byłaby możliwa.
Wszystkim osobom poszukującym pracy, które odwiedziły Targi Pracy Edukacji i
Przedsiębiorczości życzymy powodzenia w procesach rekrutacyjnych, a pracodawcom – wyboru jak
najlepszej kadry.
Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

