SPRAWOZDANIE Z TARGÓW PRACY – Jesień 2008

Do udziału w Targach Pracy zorganizowanych w dniu 22 października 2008
zaproszonych zostało 300 firm, instytucji i organizacji. Ostatecznie w Targach Pracy
uczestniczyli przedstawiciele 142 instytucji, (co najmniej 15 prezentowało się po raz
pierwszy), oferujących około 5.450 wolnych miejsc pracy, zarówno w kraju (3020), jak i
zagranicą (2.430). Dla odwiedzających targi dostępne były oferty pracy pozostające w
aktualnej dyspozycji Urzędów Pracy z Gdyni (235), Gdańska (289) i Kartuz (56), a także 30
agencji zatrudnienia. Łącznie na Targach oferowano zatem 6.030 ofert pracy.

Najwięcej pracowników poszukiwano w branżach:
- stoczniowej (spawacz, monter kadłubów okrętowych, monter rurociągów okrętowych,
monter konstrukcji stalowych, monter maszyn i urządzeń okrętowych, kontroler jakości),
- budowlanej (cieśla, stolarz, murarz, zbrojarz),
- handlowej (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, doradca klienta, pracownik hali,
magazynier),
- usługowej (pracownik ochrony osób i mienia, opiekunka do osób starszych i dzieci, osoba
do sprzątania, telemarketer, pracownik fizyczny, pracownik produkcyjny),
- gastronomicznej (piekarz, cukiernik, rzeźnik, kucharz),
a także na stanowiska :
- żołnierz zawodowy,
- strażnik miejski,
- funkcjonariusz policji,
- listonosz,
- asystentka – sekretarka,
- księgowy,
- specjalista ds. marketingu,
- doradca bankowy,
- lider sprzedaży.
Na Targach oferowano odwiedzającym również pracę za granicą. Oferty tego typu

prezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy działający w strukturach
systemu EURES oraz przedstawiciele agencji zatrudnienia za granicą.
Oferty pracy za granicą skierowane były zarówno do osób o wysokich kwalifikacjach
zawodowych i doskonałej znajomości języka obcego, jak i tych o niższych
kwalifikacjach i znajomości języka na poziomie podstawowym.
Szczególną konkurencją dla krajowych przedsiębiorców były agencje zatrudnienia za
granicą proponujące pracę: w branży stoczniowej dla : spawaczy, monterów rurociągów
okrętowych, monterów kadłubów okrętowych, w branży technicznej dla: mechaników
samochodowych, operatorów CNC, kierowców kat. C+E, elektryków, ślusarzy,
frezerów, w gastronomi i hotelarstwie dla: kucharzy, kelnerów, barmanów oraz na takie
stanowiska jak: specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. nawigacji, specjalista ds.
zaopatrzenia, spedytor, hostessa, opiekunka do osób starszych i do dzieci alpinista
przemysłowy itp.
Na Targach dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zaoferowano pracę
na stanowiska m. in. – referent – operator baz danych, monter urządzeń elektronicznych,
konsultant działu marketingu, pracownik ochrony, sprzedawca-kasjer, informatyk,
magazynier z prawem jazdy kat. B, programista C++, operator maszyn produkcyjnych,
pracownik produkcyjny i wiele innych.
W tegorocznych jesiennych Targach Pracy poza wymienionymi już instytucjami
prezentującymi oferty pracy udział wzięli przedstawiciele:
 instytucji szkolących: Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 5 w Gdyni,
Advise & Win Polska, Prospera Consulting, Edustar, Centrum Doskonalenia
Kadr „Europartner” Sp. z o.o., Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Gdańsku,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Centrum Kształcenia
„Scarlet”, Oświata- Lingwista, APUS Centrum Szkoleniowe oraz Fundacji
Gospodarczej.
 BIZON – Biura Integracji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie –
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niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych,
 Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, udzielający informacji odnośnie dotacji na

rozpoczęcie działalności gospodarczej,


doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni udzielających porad
na temat metod poszukiwania pracy, sposobu przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, którzy ponadto
przeprowadzili badanie w celu uzyskania wstępnej oceny predyspozycji
zawodowych osób poszukujących pracy

 Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prezentujący programy
pomocy dla niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą,
 Centrum INTEGRACJA w Gdyni przedstawiający osobom niepełnosprawnym
wachlarz usług w zakresie aktywizacji zawodowej (szkolenia, pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe), we współpracy z którym odbył się pokaz pracy psa
asystującego osobie niepełnosprawnej z fundacji DOGIQ - „Niepełnosprawny
pracownik z psim asystentem, sprawny w pracy”.
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, udzielający informacji o lokalnym
rynku pracy, o zasadach pracy zarobkowej za granicą oraz prezentujący oferty w
ramach EURES,
 Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA w Sopocie – prezentujących oferty
pracy, szkolenia i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych ,
 Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sopocie udzielający
informacji na

temat proponowanych form aktywizacji społecznej osób

niepełnosprawnych,
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – udzielający
kompleksowych porad osobom niepełnosprawnym m.in. z zakresu rehabilitacji,
świadczeń, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
 Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie – proponujący udział w szkoleniach z
zakresu aktywizacji zawodowej,
 Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości udzielający porad dotyczących
zakładania własnej działalności gospodarczej,
 Fundacji Opieki i Edukacji Społecznej SAMARYTANIE w Gdyni – prezentujących
oferty pracy,

 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – udzielający porad z zakresu prawa
pracy,
 Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku - propagujących pracę na zasadach
wolontariatu,
 Młodzieżowego Biura Pracy w Gdańsku i Gdyni – przedstawiający oferty
pracy sezonowej w kraju i za granicą.
Według opinii ankietowanych pracodawców największym atutem Targów jest
bardzo dobra organizacja przedsięwzięcia i profesjonalna obsługa pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Dzięki dobrej koordynacji działań, sprawnej i
miłej obsłudze oraz uprzejmości sponsorów – fundatorów reklamy, promocji i
cateringu (kawa, herbata, słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zimne napoje)
jesienne Targi Pracy upłynęły w miłej, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów
atmosferze.
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zainteresowanych osób poszukujących pracy, była jeszcze większa, niż podczas
poprzedniej edycji.
Ponad połowa obecnych na targach pracodawców zadeklarowała chęć
ponownego udziału w nadchodzącej wiosną 2009, 17 edycji Gdyńskich Targów
Pracy, których organizacją niezmiennie zajmą się: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,
Urząd Miasta Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza operator Pomorskiego Miasteczka
Zawodów.

