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Sprawozdanie z Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości – 20.05.2014 r.
W dniu 20 maja 2014 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 byli:


Urząd Miasta Gdyni



Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni



Fundacja Gospodarcza w Gdyni.
Chęć udziału w targach zgłosiło 136 wystawców (127 wzięło udział w targach), firm i

instytucji oferując ok. 4800 ofert pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców
wśród wystawców znalazły się agencje zatrudnienia (29), firmy szkoleniowe, szkoły, instytucje
wspierające przedsiębiorczość oraz urzędy. Taka liczba agencji zatrudnienia, wystawiających się na
targach, spowodowana była m.in. tym, że firmy, które do tej pory brały udział w gdyńskich targach
pracy (same rekrutowały pracowników), obecnie zlecają to agencjom. Dzięki takiej usłudze
pracodawcy oszczędzają czas potrzebny na znalezienie odpowiednich specjalistów oraz w przypadku
agencji pracy tymczasowej cedują formalności związane z zatrudnieniem pracowników, ich
urlopami i innymi nieobecnościami w pracy, na agencje, które w tych sytuacjach zobowiązane są
zapewnić obecność innego pracownika.
Osoby odwiedzające targi, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mogły
zapoznać się z szeroką ofertą szkół oraz instytucji szkoleniowych, które prezentowały różne kierunki
kształcenia, zarówno na szczeblu szkół średnich, jak i wyższych oraz kursy. Firmy szkoleniowe
oferowały m. in. kursy językowe, księgowo – kadrowe, komputerowe, graficzne, florystyczne,
spawalnicze (różne metody).
Do udziału w Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości zaproszono m.in. przedstawicieli:


Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,



Centrum INTEGRACJA w Gdyni,



Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Gdyni,



Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,



Młodzieżowego Biura Pracy w Gdyni,



Punktu Pośrednictwa Pracy przy OHP w Rumi,
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Powiatowych Urzędów Pracy w Gdańsku, Kartuzach, Lęborku, Wejherowie, Tczewie,
Pucku,



Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA,



Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gdańsku Oddział w Gdyni,



Urzędu Skarbowego w Gdyni,



Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Gdańsku.
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, kierownik sklepu i
zmiany, magazynier, personel pomocniczy w markecie, specjalista ds. sprzedaży),



usługach (kelner, pomoc kuchenna, pracownik restauracji, personel sprzątający, pracownik
ochrony, szwaczka, kolporter ulotek, hostessa, specjalista ds. zaopatrzenia, telemarketer,
listonosz, pracownik produkcyjny),



branży technicznej (spawacz - różne metody, elektromonter, monter kadłubów okrętowych,
mistrz linii produkcyjnej, specjalista ds. utrzymania ruchu, technolog – konstruktor, monter
węzłów CO, tokarz CNC, technolog obróbki mechanicznej, operator produkcji, pracownik
działu montażu),



branży finansowo – ubezpieczeniowej (agent ubezpieczeniowy, doradca kredytowy, doradca
finansowy, przedstawiciel finansowo – ubezpieczeniowy, manager ds. rekrutacji, manager
zespołu sprzedażowego, specjalista ds. planowania finansowego, opiekun klienta),



branży bankowej i usług dla biznesu (doradca klienta z funkcją kasjera, doradca personal
banking, doradca klienta biznesowego, koordynator zespołu doradców klienta, starszy
menedżer ds. standardów sprzedaży, specjalista ds. obsługi zgłoszeń, ekspert ds. zarządzania
ryzykiem kredytowym, specjalista ds. obsługi klienta ze znajomością języków obcych,
specjalista usług bankowych).

Warto zaznaczyć pojawianie się na gdyńskich targach firm z zupełnie nowej branży – BPO.
Zapewne związane jest to z ulokowaniem się w ostatnich latach na terenie Trójmiasta centrów usług
finansowych

i

księgowych.

Na

targach

pracowników

poszukiwało

międzynarodowe

przedsiębiorstwo Geoban S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zajmujące się kompleksowym
outsourcingiem w zakresie usług finansowych dla banków i instytucji finansowych wchodzących w
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skład Grupy Santander, czy niemiecki koncern Bayer Service Center Gdańsk. Specjalistów za
pośrednictwem agencji zatrudnienia na targach poszukiwał również Transcom Worldwide Poland
Sp. z o.o.
Widoczną zmianą jest pojawienie się dużej ilości ofert pracy dla opiekunów osób starszych w
Polsce i zagranicą. Takie oferty prezentowały agencje zatrudnienia – ATERIMA, ADLE Sp. z o.o.,
EASYJOB Sp. z o.o. S.K., KONTARMED Sp. z o.o., Promedica24, Perfekt Nanny Pomorska
Agencja Opiekunek. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze powinno zapewnić

pracę absolwentom tego kierunku, a znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem w
przypadku osób decydujących się na podjęcie pracy za granicą. Podczas targów kształcenie
w tym zawodzie oferowały: ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Studium Pracowników
Medycznych i Społecznych „Oświata - Lingwista”, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w
Gdyni.
Oferty pracy za granicą skierowane były między innymi, jak już wskazano powyżej, do
opiekunów osób starszych, a także do: opiekunów dziecięcych, pielęgniarek, cieśli szalunkowych,
stolarzy budowlanych, pomocy domowych, monterów z umiejętnością spawania, elektryków,
elektromonterów. Były to oferty pracy przede wszystkim w Niemczech, Holandii, Norwegii,
Finlandii, Belgii, Estonii. Firmy prezentowały także oferty pracy połączone z nauką w Stanach
Zjednoczonych – Au Pair.
Swoją działalność prezentowało także pięciu przedsiębiorców, którzy założyli działalność
dzięki środkom publicznym. Była to doskonała okazja dla odwiedzających targi, chcących rozpocząć
pracę na własny rachunek, aby zasięgnąć rad przedsiębiorców, którzy chętnie dzielili się swoimi
doświadczeniami zdobytymi podczas zakładania własnej firmy.
Podczas targów osoby zainteresowane mogły wziąć udział w prezentacjach
prowadzonych przez przedstawicieli Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy Gdyni oraz Agencji
Zatrudnienia EasyJob Sp. z o.o. S.K., dotyczących:


Zakładania działalności gospodarczej,



SB Professional – Kurs: Południowy Bałtyk – praca w Niemczech, na Litwie i w Danii,



Poszukiwania pracy przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia „EURES”,



Bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia,



Warunków życia i pracy w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwecji.
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prowadzone przez doradców zawodowych z
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 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
skorzystały 124 osoby ( 73 kobiety i 51 mężczyzn).
Z przeprowadzonych wśród wystawców anonimowych ankiet wynika, iż szczególnie
pozytywnie ocenili oni:


sposób organizacji imprezy oraz przestrzeń, która pozwalała na swobodne prowadzenie
rozmów z kandydatami,



możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z innymi wystawcami,



bardzo dobra opiekę merytoryczną pracowników PUP Gdynia podczas trwania targów oraz
doskonały kontakt z koordynatorami w sprawach organizacyjnych,



możliwość bezpłatnego udziału,



wygodę stanowisk wystawienniczych oraz klimatyzowane pomieszczenie,



promocję targów.
Biorąc pod uwagę przebieg przygotowań do imprezy, samą imprezę oraz opinie wszystkich

uczestników – pracownicy PUP w Gdyni oraz pozostali organizatorzy już obecnie deklarują, że
dołożą wszelkich starań, aby kolejna edycja targów była równie udana i dostosowana do aktualnych
potrzeb lokalnego rynku pracy.

