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Dziękujemy za możliwość uczestniczenia
w Targach Pracy, podczas których
spotkaliśmy
się
3
potencjalnymi
kandydatami na stanowisko grafika komputerowego (dzisiaj i jutro mamy
spotkania z kandydatami w naszym biurze). Dużym zainteresowaniem cieszyły
się też nasze szkolenia.
Dorota Konopacka
LABELPOLAND.COM SZKOLENIA Sp. z o.o. sp. k.

Targi były profesjonalnie zorganizowane- to
była
czysta
przyjemność
pojawić
się na nich. Na tą chwilę ciężko nam określić
czy
udział
w
targach
przyczynił
się do pozyskania nowych kandydatów, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej
aplikacji po targach. Jednakże wydarzenie jest godne polecenie i z chęcią
pojawimy się ponownie- być może będziemy mieć więcej szczęścia😊 Dziękujemy
za możliwość uczestnictwa oraz do zobaczenia!
Alicja Kalisz – Friderich
Executive- HR/WNS Global Services (UK) Ltd

Miejsce Targów było odpowiednie, zarówno
jakość stoiska jak i przestrzeń wystarczająca
do
wyeksponowania
materiałów
promocyjnych. Pracownicy PUP Gdynia jak
zawsze chętni do pomocy i mili. Dużym plusem był czytelny
i przejrzysty katalog ze stoiskami firm, mapą i informacją o ofertach pracy.
Prosimy o uwzględnienie naszej obecności w przyszłorocznych Targach 😊
Marta Gosławska – Miranowicz
Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz
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Integralia

Dziękujemy za możliwość udziału.
Organizacja targów robi wrażenie
i z przyjemnością wystąpimy na targach
za rok😊
Paulina Kruszewska
Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.

Było nam niezmiernie miło gościć po raz kolejny na
Targach Pracy w Gdyni. Należą one, w naszej ocenie,
do jednych z lepiej przygotowanych i zorganizowanych.
Dużo osób odwiedzających targi faktycznie szuka pracy
bądź poszukuje alternatywy w dotychczasowym życiu
zawodowym. Odwiedzający targi stanowią dużą grupę
i dla nas jako wystawców czas, który im poświęcamy nie jest czasem straconym.
Nawiązaliśmy kilka kontaktów, które, miejmy nadzieję, poskutkują współpracą.
Mieliśmy też okazję do reklamy firmy i przedstawienia naszej oferty. Mamy
nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.
Agnieszka Blachowska
HERZ 24

Dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział
w organizowanych przez Państwa Targach Pracy,
Edukacji i Przedsiębiorczości. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z udziału w targach, nawiązaliśmy
ciekawe kontakty, zgłosiło się do nas bardzo dużo
osób szukających pracy, z którymi jesteśmy już po
wstępnych rozmowach. Wielkie uznanie dla
Państwa za wzorcową organizację. Z przyjemnością będziemy uczestniczyć
w kolejnych edycjach Targów.
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