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Gdyńskie Targi Pracy

31 maja 2016 r. w Hali „Gdynia Arena” przy ul. Kazimierza Górskiego 8, w godzinach
od 10:00 – 14:00 odbyły się Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości organizowane w
ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA.
Organizatorami Targów jak co roku były: Urząd Miasta Gdyni, Powiatowy Urząd
Pracy w Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.
Na Targach obecnych było ponad 150 wystawców, którzy zaoferowali ponad 3000
miejsc pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców wśród wystawców
znalazły się agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, szkoły, instytucje wspierające
przedsiębiorczość, Urzędy Pracy, przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Państwowej
Inspekcji Pracy.
Osoby odwiedzające Targi mogły zapoznać się z ofertą szkół, które przedstawiły
kierunki i możliwości kształcenia zarówno na szczeblu szkół średnich jak i wyższych.
Dodatkowo firmy szkoleniowe oferowały m. in. kursy językowe, zawodowe oraz
specjalistyczne np. kursy obsługi maszyn CNC, kursy obsługi wózków widłowych, kursy z
zakresu księgowości lub grafiki komputerowej.
Większość prezentowanych przez pracodawców wolnych stanowisk dotyczyła pracy
w kraju, w różnych branżach i zawodach wymagających różnego poziomu kwalifikacji. Były
to oferty pracy m. in. w:
- handlu (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, manager sprzedaży, kierownik
salonu, sprzedawca w salonie samochodowym),
- usługach (doradca serwisowy, kelner, pomoc kuchenna, pracownik restauracji, personel
sprzątający, instalator systemów alarmowych, pracownik ochrony, pokojowa, szwaczka,
krojczy, listonosz, spedytor, pracownik magazynowy, fizjoterapeuta, konsultant infolinii,
pośrednik nieruchomości, opiekun klienta, specjalista ds. marketingu),
- branży technicznej (elektryk, hydraulik, stolarz, malarz, spawacz - różne metody, operator
CNC, monter kadłubów okrętowych, monter rurociągów okrętowych, kowal okrętowy,
pracownik produkcji, elektromonter, ślusarz, mechanik samochodowy, cieśla szalunkowy,
kierownik projektu, inżynier materiałowy),
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- branży finansowo – ubezpieczeniowej oraz bankowej (agent ubezpieczeniowy, księgowy,
pracownik działu kadr, specjalista ds. raportowania, pracownik działu finansowego,
specjalista ds. obsługi klienta bankowego, księgowy z j. niemieckim, pracownik
sekretariatu, pracownik biurowy),
- resorcie oświaty (psycholog, pedagog, logopeda, lektor j. hiszpańskiego, wykładowca –
specjalista ds. ubezpieczeń, wykładowcy przedmiotów zawodowych, wychowawcy i
kierownicy wypoczynku).
Na Targach pracowników poszukiwały firmy produkcyjne i przemysłowe takie jak
Crist S.A., Vistal Offshore Sp. z o.o, Elcen Sp. z o.o., Balex Metal Sp. z o.o. czy ProtekSystem Sp. z o.o. Obecna była też silna grupa reprezentantów firm zajmujących się
obsługą procesów biznesowych np. WNS Global (UK) LTD., Geoban S.A. oraz Transcom
Worldwide Poland Sp. z o.o.
Wystawcy rekrutowali pracowników również do pracy za granicą. Proponowano
stanowiska w branży w usług opiekuńczych, stoczniowej i

petrochemicznej. Grupą

pracowników najbardziej poszukiwanych, głownie przez agencje pracy, byli opiekunowie
osób starszych w Niemczech.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje prowadzone przez przedstawicieli
Gdyńskiego

Centrum

Wspierania

Przedsiębiorczości,

Fundacji

Gospodarczej,

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
Poruszane były m.in. następujące tematy: poszukiwanie pracy poprzez agencje
zatrudnienia oraz przez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES,

pierwsza praca z

EURES, bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę, zakładanie działalności gospodarczej i
pisanie dobrego biznesplanu oraz jak ograniczyć stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkową atrakcją tegorocznych Targów były indywidualne konsultacje i porady
specjalisty w zakresie wizerunku w poszukiwaniu pracy. Do dyspozycji odwiedzających
były wizażystki oraz fryzjerki na miejscu świadczące swoje usługi. Po raz pierwszy na
Targach można było bezpłatnie zrobić sobie profesjonalne zdjęcia do CV oraz uzyskać od
doradców zawodowych porady, jak dobrze je napisać.

