
SPRAWOZDANIE Z TARGÓW PRACY – Wiosna 2009 

Do udziału w Targach Pracy zorganizowanych 2 czerwca 2009 roku zaproszonych 

zostało około 400 przedsiębiorców, instytucji i organizacji. Ostatecznie w Targach Pracy 

uczestniczyli przedstawiciele 121 firm (m. in. 32 agencje zatrudnienia oferujące pracę w 

kraju i za granicą) oferujących około 4.000 wolnych miejsc pracy, zarówno w kraju, jak i 

za granicą oraz oferty pracy pozostające w aktualnej dyspozycji Urzędów Pracy z Gdyni, 

Gdańska, Kartuz  oraz Wejherowa. 

 Tegoroczną wiosenną edycję Gdyńskich Targów Pracy cechowała duża 

różnorodność branżowa oferowanych miejsc pracy jak i szerokie spectrum firm 

(małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Najwięcej było ofert dotyczących branż: 

- handlowej (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, zastępca 

kierownika sklepu, doradca klienta, handlowiec, pracownik hali, magazynier), 

- usługowej (pracownik ochrony osób i mienia, fryzjer, krawiec, szwaczka, wizażystka, 

fakturzystka, księgowa, analityk danych, doradca finansowy, opiekunka do osób starszych i 

dzieci, osoba do sprzątania, telemarketer, pracownik ds. obsługi klienta, listonosz, kurier), 

- gastronomicznej (piekarz, cukiernik, rzeźnik, kucharz), 

- budowlanej (dekarz, dociepleniowiec, kafelkarz, stolarz, szpachlarz, malarz-piaskarz), 

- technicznej (inżynier elektryk, programista, operator CNC, programista AutoCad, 

informatyk, kierowca kat. C, operator wózków widłowych, spawacz, monter rurociągów, 

monter kadłubów okrętowych, mechanik jachtowy),  

Dużą popularnością cieszyły się stanowiska służb mundurowych oferujących łącznie 

ok. 200 miejsc pracy na stanowiskach aspiranta straży miejskiej oraz funkcjonariusza policji. 

 

     Na Targach oferowano odwiedzającym również pracę za granicą. Oferty tego typu 

prezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy działający w strukturach 

systemu EURES oraz przedstawiciele agencji zatrudnienia za granicą.     

Oferty pracy za granicą skierowane były zarówno do osób o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych i doskonałej znajomości języka obcego, jak i tych o 

niższych kwalifikacjach i znajomości języka na poziomie podstawowym.  



Były to oferty dla osób w zawodach takich jak: spawacz, monter rurociągów 

okrętowych, monter kadłubów okrętowych, stolarz, operator CNC, programista, grafik 

komputerowy, pracownik obsługi klienta, pakowacz, rzeźnik, opiekunka do osób 

starszych i do dzieci. Oferty dotyczyły głównie Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, 

ale pojawiły się również oferty pracy we Włoszech, Francji i krajach skandynawskich. 

W trakcie Targów prezentowano również oferty pracy dla osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności, a pracodawcy poszukiwali osób w zawodach: informatyk, 

programista,  administrator portali internetowych, specjalista ds. marketingu, pracownik 

ds. ochrony mienia i osób, pomocnik sprzedawcy, handlowiec, telemarketer. 

W tegorocznych wiosennych Targach Pracy poza wymienionymi już 

instytucjami prezentującymi oferty pracy udział wzięli przedstawiciele: 

 BIZON – Biura Integracji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – 

proponujący szkolenia i poradnictwo psychologiczne dla osób 

niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, udzielający informacji odnośnie dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

  doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni udzielających porad 

na temat metod poszukiwania pracy, sposobu przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, którzy przez cały czas 

trwania Targów przeprowadzali dla chętnych wstępne badania predyspozycji 

zawodowych, 

 Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni 

prezentujący programy pomocy dla niepełnosprawnych podejmujących działalność 

gospodarczą, 

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, udzielający informacji o lokalnym 

rynku pracy, o zasadach pracy zarobkowej za granicą oraz prezentujący oferty w 

ramach EURES,  

 Fundacji Grupy Ergo Hestia INTEGRALIA w Sopocie – prezentujących oferty 

pracy, szkolenia i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych , 

 Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sopocie udzielający 



informacji na temat proponowanych form aktywizacji społecznej osób  

niepełnosprawnych, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – udzielający 

kompleksowych porad osobom niepełnosprawnym m.in. z zakresu rehabilitacji, 

świadczeń, aktywizacji zawodowej i  integracji społecznej, 

 Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie – proponujący udział w szkoleniach  z 

zakresu aktywizacji zawodowej, 

 Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  udzielający porad dotyczących 

zakładania własnej działalności gospodarczej, 

 Fundacji Opieki i Edukacji Społecznej SAMARYTANIE w Gdyni – prezentujących 

oferty pracy,  

 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – udzielający porad z zakresu prawa 

pracy, 

 Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku -  propagujących pracę na zasadach 

wolontariatu, 

 Młodzieżowego Biura Pracy w Gdańsku i Gdyni – przedstawiający oferty 

pracy sezonowej w kraju i za granicą. 

Wobec trudnych warunków na lokalnym rynku pracy kolejna edycja Targów Pracy 

potwierdziła, iż są one imprezą potrzebną i oczekiwaną, zarówno przez pracodawców, 

jak i osoby poszukujące pracy. Jest to forma zbilansowanej pomocy udzielanej przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni nie tylko osobom bezrobotnym, ale również pracodawcom 

poprzez umożliwienie zaprezentowania działalności firmy i wypromowania marki. 

Według opinii ankietowanych pracodawców największym atutem Targów jest 

sprawna organizacja przedsięwzięcia na wysokim poziomie oraz profesjonalna 

obsługa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Dzięki dobrej 

koordynacji działań, sprawnej i miłej obsłudze oraz cateringu (kawa, herbata, 

słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zimne napoje) wiosenne 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.  



 
Wszystkim uczestnikom Gdyńskich Targów Pracy życzymy 

powodzenia w procesach rekrutacyjnych na wybrane stanowiska 
pracy. 

  
               Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

 


