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XV Targi Pracy Szczecin. Warto być!
Prawie 120 pracodawców, ponad 2000 ofert pracy, praktyk, płatnych stażów.
A to wszystko w jednym miejscu i czasie. W środę 27 marca w hali Netto
Arena w Szczecinie odbędzie się XV edycja największych
zachodniopomorskich Targów Pracy. Targi rozpoczną się o godz. 9, a ich
zakończenie zaplanowano na godz. 15. Wstęp jest bezpłatny.
Impreza co roku przyciąga ponad stu wystawców z konkretnymi ofertami pracy
zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu
zawodowym. Poszukiwani będą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak
pracownicy produkcyjny. Osoby z doświadczeniem zawodowych, jak i chętni do
przyuczenia, odbycia stażu, czy praktyki. Wielu wystawców oferować będzie szkolenia,
kursy doszkalające, kursy językowe dla kandydatów do pracy.
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W tegorocznej edycji Targów Pracy pojawią się firmy m.in. z branży finansowej (Bank
Pekao, mBank, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, Lidl, RTV Euro AGD), produkcyjnej
(Habia, LM Wind Power), e-commerce (momox, PartyDeco), energetycznej (Vestas, KK
Wind Solutions, FairWind, Gaz-System) motoryzacyjnej (Bridgestone), czy BPO SSC
(DGS Poland, Salling Group, Coloplast). Będzie także wiele agencji pośrednictwa pracy
poszukujących pracowników np. do pracy w Niemczech, Holandii czy Skandynawii.
• Podczas Targów Pracy wielu wystawców zapraszać będzie wybrane osoby do
rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej bezpośrednio na stoisku (ścieżkę
„szybkiej rekrutacji" - speed interviews zapowiedziało ponad 20 firm). Efektem
będzie możliwość zdobycia pracy już w dniu samych Targów!
• W dniu Targów Pracy uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna linia
autobusowa! „TARGOBUS" oznaczony charakterystycznym napisem „TARGI
PRACY" będzie kursował przez ścisłe centrum Szczecina w kierunku Netto Arena!
• Osoby odwiedzające Targi Pracy będą mogły skorzystać ze specjalnego
doradztwa. Z punkcie konsultacyjnym będzie można zbadać swoje
predyspozycje zawodowe, wykonywać uproszczony test kariery, przeprowadzić
symulację rozmowy kwalifikacyjnej, analizę i korektę CV i listów motywacyjnych.
Eksperci i doradcy zawodowi informować będą o systemie wsparcia
przedsiębiorczości, źródłach dotacji na założenie działalności gospodarczej,
bezpłatnych szkoleniach, kursach (np. prawo jazdy, językowe) itp.
• Zainteresowani karierą w służbach mundurowych będą mogli z pierwszej ręki
zapoznać się z ofertą pracy w Policji, czy Służbie Więziennej.
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferował będzie poradnictwo dla przyszłych
przedsiębiorców, oferty pracy w ZUS oraz możliwość założenia kont na Platformie
Usług Elektronicznych natomiast eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych informować będą o środkach na rehabilitację
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
• Z kolei członkowie AIESEC, największej na świecie organizacji studenckiej,
zapoznają odwiedzających z bogatą ofertą wymian międzynarodowych
(praktyki zagraniczne, wolontariat zagraniczny itp.)

Data: 27 marca 2019 (środa), godz. 9:00-15:00
Miejsce: Szczecin, Netto Arena przy ul. Władysława Szafera 3/5/7
Dojazd: komunikacją miejską (autobusy linii 53, 60, 74, 75, 80, tramwaje linii 1, 9) lub
bezpłatnym „Targobusem"
Więcej o imprezie na: www.targipracy.szczecin.pl
Fanpage: www.facebook.com/TargiPracySzczecin
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/318469142087295/
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