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W 17 jesiennej edycji Gdyńskich Targów Pracy, która odbyła się 28 października 

2009r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym  przy Al. Zwycięstwa 96/98 w 

Gdyni udział wzięło 120 wystawców. Było wśród nich 26 firm szkolących oraz 16 agencji 

pośrednictwa pracy. 

Pracodawcy zaoferowali ponad 2000 (dokładnie 2.141) ofert pracy w kraju oraz 220 

ofert pracy za granicą (Anglia, Holandia, Niemcy, Francja, Kanada, Norwegia). 

Najwięcej ofert złożono na stanowiska: personelu sprzątającego, pracowników 

ochrony mienia i osób, sprzedawców, kasjerów, agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli 

handlowych.   

Poszukiwano także kurierów, operatorów CNC, programistów C++, kierownika działu 

spożywczego, kierownika sklepu, asystentki prezesa, przedstawicieli bankowych, elektryków, 

elektroników, administratora sieci i systemów komputerowych.  

Pracodawcy oferujący pracę za granicą poszukiwali przede wszystkim opiekunów/ek 

osób starszych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek dziecięcych.  

Oferty pracy prezentowały Powiatowe Urzędy Pracy z: Gdyni, Gdańska, Tczewa, 

Kartuz, Wejherowa  oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

Z 250 ofertami pracy tymczasowej w kraju i za granicą wystąpiło również 

Młodzieżowe Biuro Pracy (OHP).  

Jesienne Gdyńskie Targi Pracy spotkały się  z ogromnym zainteresowaniem osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Szacunkowo liczba odwiedzających oscylować mogła 

nawet wokół 15.000. Tak wysoka frekwencja związana była z wyraźnym spowolnieniem 

gospodarczym i jego konsekwencjami w postaci redukcji etatów w przedsiębiorstwach na 

lokalnym rynku pracy, bądź całkowitą likwidacją zakładów pracy (np. Stocznia Gdynia S.A.) 

Ponieważ pracodawcy na lokalnym rynku pracy ograniczyli tworzenie nowych miejsc 

pracy, organizatorom wyjątkowo trudno było pozyskać oferty pracy  

i wystawców. Niemniej w efekcie końcowym liczba wystawców nie odbiegała znacząco od 

reprezentowanego zazwyczaj poziomu. Wyraźna zmiana nastąpiła jedynie w ogólnej liczbie 

oferowanych stanowisk. 

Z uwag zawartych w anonimowych ankietach wystawców najczęściej pojawiały się 

słowa uznania za sam pomysł organizowania takiego rodzaju imprezy oraz jej wysoki 

poziom. Pracodawcy dziękowali za opiekę pracownikom PUP w Gdyni, sprawne udzielanie 



informacji i miłą atmosferę. Mimo, że była to kolejna edycja targów, która odbywała się w 

Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, ze względu na dużą frekwencję podczas 

ostatnich Targów oraz uwagi uczestników, przy dalszej niekorzystnej sytuacji na rynku ofert 

pracy, kolejną edycję Targów należałoby  zorganizować w innym obiekcie wystawienniczym. 

Obecnie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego 

poziomu organizacyjnego oraz komfortu i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. 

Dyskomfort musieli odczuwać tego dnia pracownicy firm mających siedziby w samym Parku, 

z powodu trwającego przez 4 godziny hałasu i tłoku  wywołanego przez obecność kilkunastu 

tysięcy osób. 

 W trakcie imprezy do dyspozycji wszystkich osób zainteresowanych byli m.in. 

specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Państwowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej.  

Na Gdyńskich Targach Pracy gościły również instytucje wspierające aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych takie jak: Centrum Integracja Gdynia, Referat Urzędu 

Miasta Gdynia ds. Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON, POPON, BIZON, 

Fundacja Integralia oraz wiele innych. 

Podczas Targów doradcy zawodowi z PUP Gdynia przeprowadzali wśród osób 

zainteresowanych wstępne badania predyspozycji zawodowych. Cieszyły się one ogromną 

popularnością i budziły duże zainteresowanie. Podobnie miało miejsce z warsztatami 

doskonalącyni umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych CV prowadzonymi przez  

pracowników firmy DGA S.A.  

Duże zainteresowanie odnotowały instytucje i specjaliści zajmujący się dotacjami na 

założenie własnej działalności gospodarczej m.in.: PUP Gdynia, Fundacja Gospodarcza, 

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Gdynia oraz Gdyńskie 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  

Dzięki dobrej koordynacji działań, zgodnemu współdziałaniu organizatorów, 

profesjonalnej, sprawnej i miłej obsłudze oraz cateringowi (kawa, herbata, słodycze, wyroby 

piekarnicze, zimne napoje) jesienne Targi Pracy upłynęły w optymistycznej, sprzyjającej 

nawiązywaniu dobrych relacji atmosferze.  

Powyższe czynniki sprawiają, iż Gdyńskie  Targi Pracy co roku zyskują na 

popularności, a nawet inspirują inne instytucje do podobnego działania. 

 

 


