Szukasz zatrudnienia? Przyjdź na Targi Pracy
2013-05-08
Szukasz pracy, praktyki, stażu? Chcesz poznać swoje kompetencje zawodowe i odpowiadające im
aktualne oferty pracy? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś tak – nie może Cię zabraknąć na
Targach Pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Targi odbędą się w piątek (10 maja) w godzinach 11:00-16:00 wMuzeum Inżynierii Miejskiej przy
ul. Św. Wawrzyńca 15.Wśród blisko 40 stoisk wystawienniczych będą przedstawiciele
pracodawców, agencji pracy tymczasowej, urzędów pracy, doradców EURES oraz innych
instytucji rynku pracy.
Udział w targach jest bezpłatny. Adresatami wydarzenia są osoby bezrobotne, uczniowie,
studenci, absolwenci, osoby poszukujące informacji o sytuacji na rynku pracy, ofert pracy, staży
zawodowych, praktyk, usług wspierających planowanie kariery zawodowej w regionie, kraju i
pozostałych krajach UE, osoby zainteresowane migracją w celu podjęcia zatrudnienia, a także
cudzoziemcy.
Wśród tegorocznych wystawców znajdą się przedstawiciele dużych pracodawców, m.in. firm
Capgemini, IBM, CAPITA czy Alexander Mann, agencji pośrednictwa pracy (Adecco, Ranstad czy
Humaneo), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy,
doradców EURES z krajów europejskich.
Podczas targów odbędę się również prezentacje doradców EURES z Niemiec, Włoch, Norwegii,
Czech, Słowacji i Słowenii na temat warunków pracy i życia w tych krajach. Oprócz prezentacji
będzie również możliwość konsultacji z doradcami. Liczba miejsc na spotkania z doradcami
EURES jest ograniczona. Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i nadesłać go na adres eures@wup-krakow.pl.
Targi Pracy organizowane są w ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce, które odbywają
się w dniach 7 - 10 maja w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie.
Patronat nad wydarzeniami objęli: Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki
Społecznej, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Marek Sowa– Marszałek Województwa
Małopolskiego. W komitecie honorowym zasiadają: Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta
Krakowa, Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza oraz Ryszard Ścigała– Prezydent Tarnowa.
Jutro (9 maja, czwartek) na Małym Rynkuw Krakowieodbędzie sięDzień Europy. Wojewódzki
Urząd Pracy zaprasza na swoje stoisko. Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mogli spotkać
się z doradcami EURES z krajów Unii Europejskiej, którzy udzielą informacji na temat warunków
pracy w tych krajach.
Więcej informacji o Europejskich Dniach Pracy znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy www.wup-krakow.pl.
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