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WPROWADZENIE

BĄDŹ ŁOWCĄ! ZAPOLUJ NA DOBREGO PRACODAWCĘ!
Przed nami VII edycja Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery pt.

„PODRÓŻ W ŚWIAT ROBOTYKI”
POD HONOROWYM PATRONATEM ADAMA SZEJNFELDA
POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Zapraszamy Państwa na:
TARGI EDUKACYJNE
piątek, 7 kwiecień 2017 r., godz. 10:00-14:00
WYJAZD STUDYJNY DO UAM - 7 kwiecień 2017 r., godz. 14:15
Zapoznanie z nowym kierunkiem informatycznym.
TARGI PRACY I KARIERY
sobota 8 kwiecień 2017 r., godz. 10:00-13:00
Nadchodząca edycja Targów skierowana jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy,
rozwojem kariery zawodowej, a także dla absolwentów, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy.
Jednym z elementów programu Targów będzie Robotyka. Nasi goście specjalni wprowadzą
Państwa w świat budowy i programowania robotów.
Wśród wystawców pojawią się pracodawcy z Piły i regionu, którym bezpłatnie oferujemy
miejsca wystawowe. Podczas Targów pracodawcy będą mogli zaprezentować proﬁl swojej ﬁrmy
oraz przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi pracownikami.
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I DZIEŃ
TARGI EDUKACYJNE
„PILSKA WARSZTATOWNIA”
W tym Dniu zapraszamy rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
średnich, a także studentów. Przygotowaliśmy dla Was bogatą ofertę edukacyjną, połączoną
z warsztatami, które poprowadzą trenerzy personalni:
 Anna Oleszczyk z Zespołu Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Pile,
 Monika Lisiecka z Pracowni Innowacji SpołecznoGospodarczych,
 Monika Rozmarynowska, certyﬁkowany trener
Akademii Trenerów Marschall Polska,
 Maciej Perzyński Usługi Szkoleniowe,
 Izabela Szałach oraz Bernadetta Lis z Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Pile,
 Emilia Lewicka-Kalka Kierownik Działu Praktyk
Studenckich i Karier PWSZ.
Na Targach zaprezentują swoją ofertę edukacyjną pilskie szkoły ponadgimnazjalne, średnie
oraz wyższe, a także pracodawcy z regionu. Doradcy zawodowi podczas indywidualnych
konsultacji wskażą dalszą drogę edukacyjną.
Podczas I Dnia nastąpi kontynuacja cyklu warsztatów
prowadzonych przez TRENERÓW PERSONALNYCH
- są to interaktywne gry, ćwiczenia, warsztaty, pokazy dla
młodzieży szkolnej prowadzone w taki sposób, aby
wzbudzać chęć pracy zespołowej oraz przygotować do
aktywnego podejścia do swojej kariery zawodowej.
Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających Targi
bogatą ofertę warsztatów i szkoleń, zarówno dla osób
uczących się, jak i dla tych, którzy swoje pierwsze
doświadczenia na rynku pracy mają już za sobą.

Rozwój
Praca zespołowa
Przedsiębiorczość
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Podczas I Dnia Targów młodzież będzie mogła zapoznać się z propozycjami Cechu
Rzemiosł Różnych, który zaprezentuje mistrzów zawodu, np.: fryzjera, murarza, tynkarza,
stolarza, tapicera, fotografa, elektryka, piekarza, mechanika pojazdów samochodowych,
kominiarza, lakiernika, montera zabudowy i robót wykończeniowych, montera sieci
instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawcę oraz inne zawody poszukiwane na rynku
pracy.
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GOŚCIE
SPECJALNI
Co roku dokładamy wszelkich starań, aby Targi były nie tylko miejscem, w którym można
zapoznać się z ofertą szkół oraz poznać lokalnych pracodawców. Tradycyjnie zapraszamy do nas
GOŚCI SPECJALNYCH, dzięki którym każda edycja Targów jest niepowtarzalnym
wydarzeniem. W tym roku podczas I Dnia będziemy gościć:
Koło Naukowe CYBAiR Politechniki Poznańskiej, którego przedstawiciele przeprowadzą
warsztaty na temat budowy i programowania robota typu Line Follower. Grupą docelową eventu
będzie młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych o proﬁlach matematyczno-ﬁzycznym
i informatycznym.
W programie:
 warsztaty „budowanie robotów” - młodzież będzie miała
szansę zbudować własne roboty,
 zawody robotów zbudowanych przez młodzież,
 pokazy robotów stworzonych przez studentów Koła
Naukowego.
Program pokazów Mały Inżynier, którego grupą docelową będą uczniowie klas gimnazjalnych.
W programie:
 pokazy chemiczne,
 ”W krainie niskich temperatur” - pokaz z ciekłym azotem,
 pokazy z suchym lodem.
Dodatkowo - pokaz robotyki z klocków LegoMinistrom NXT, EV3, Wedo.
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W sobotę zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy, chcące
rozwijać swoje umiejętności i zmienić ścieżkę kariery. Firmy
z subregionu pilskiego przedstawią oferty pracy, a także stworzą
kandydatom możliwość bezpośredniej rozmowy z przyszłym
pracodawcą. Będzie to niepowtarzalna okazja do przedstawienia
swojej oferty na wybrane stanowiska pracy. W tym Dniu odbędą się
także warsztaty mające na celu aktywizację bezrobotnych i rozwój
osób w wieku 45+.
Odwiedzający Targi będą mieli również okazję poznać techniki
publicznego przemawiania podczas warsztatu prowadzonego przez
członków Klubu Toastmasters Piła.
Zapraszamy do Strefy Platformy Praca, w której zlokalizowana będzie wirtualna giełda pracy.
W specjalnie przygotowanych boksach czekać będą na Państwa doradcy, którzy pomogą
w napisaniu prawidłowego CV oraz wyszukają w bazie Platformy Praca odpowiednią ofertę pracy
i dokonają aplikacji on-line. Fotograf bezpłatnie wykona profesjonalne zdjęcie do dokumentów
aplikacyjnych.
Dodatkowo zapraszamy do Strefy ze stanowiskami Powiatowych Urzędów Pracy z subregionu
pilskiego, gdzie doradcy zawodowi pomogą w poszukiwaniu pracy oraz dostępnych szkoleń.
Bloki warsztatowe:
Sala ﬁoletowa
10:15 - 11:45 - Warsztat pt. „Czy mogę zostać przedsiębiorcą?” – osoby bezrobotne, niepełnosprawne
i w wieku 45+ – Maciej Perzyński.
Sala zielona
10:00 - 13:00 – Blok szkoleniowo-doradczy pt. "Otwarci na zmiany - aktywni" – osoby bezrobotne,
niepełnosprawne i w wieku 45+ - Wioletta Żybort.
Sala beżowa
10:00 - 13:00 - Warsztat Klubu Toastmasters - uczestnicy nabędą umiejętności precyzyjnego wyrażania
myśli oraz wystąpień publicznych.
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Złoty Sponsor Strategiczny

Grupa Thule z siedzibą w szwedzkim Malmö zatrudnia ponad 2000 osób w ponad 50 zakładach
produkcyjnych i biurach sprzedaży rozsianych na całym świecie. Thule jest największą marką
w Thule Group. W pilskiej fabryce Thule Group produkowane będą produkty z nowej kategorii
Thule - "Active with Kids", czyli m.in. wózki i nosidełka dziecięce, ale również bagażniki do
przewozu rowerów.
Podczas Targów przedstawiciele fabryki przeprowadzą:
 prezentację multimedialną fabryki,
 pokaz zdjęć „fabryka od wewnątrz”,
 rekrutację pracowników do fabryki powstającej w Pile.
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Sponsor Strategiczny
Sapa to światowy lider rynku rozwiązań aluminiowych. Globalny zasięg i lokalna obecność
w zakresie produkcji proﬁli aluminiowych, systemów budowlanych oraz rur precyzyjnych
pozwala nam kształtować jaśniejszą przyszłość. Sapa zatrudnia 23 500 pracowników w ponad
40 krajach a nasza centrala mieści się w Oslo (Norwegia).
Sapa posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne, w Trzciance i w Chrzanowie oraz zakład
obróbczy i lakiernię proszkową w Łodzi.
Podczas Targów przedstawiciele Firmy przedstawią oferty pracy do fabryki w Trzciance.
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STREFY
wejście

i

II

SALA
MIEJSKA

WC

SZATNIA
WC

S T R E FA S Z K Ó Ł - stoiska szkół wyższych oraz
ponadgimnazjalnych.

SALA
BEŻOWA

STREFA RZEMIEŚLNIKÓW - stoiska Mistrzów zawodów
z Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.
Pokazy robotów z klocków Lego Ministrom NXT, EV3,
Wedo.
I

II

SALA
BEŻOWA

PILSKA WARSZTATOWNIA - strefa doradztwa dla
młodzieży. Testy kompetencji, doradztwo zawodowe.
Warsztaty dla młodzieży.
MAŁY INŻYNIER - pokazy dla młodzieży m.in. pokaz
chemiczny, pokaz z ciekłym azotem oraz suchym lodem.

i

Recepcja
hotelu

wejście

KOŁO NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
CYBAiR - warsztaty „Budowanie robotów”- budowa
robotów, zawody robotów zbudowanych przez młodzież,
pokazy robotów.
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i

SALA
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STREFA THULE - Strefa Złotego Sponsora
Strategicznego:prezentacja multimedialna, pokaz
zdjęć fabryki, rekrutacja do fabryki w Pile.

SALA
BEŻOWA

PLATFORMA PRACA – wirtualna giełda pracy - na stanowiskach
przygotowanych w boksach dostępne będą interesujące oferty
pracy wraz z możliwością aplikowania on-line. Do dyspozycji będą
doradcy zawodowi oraz fotograf.
STREFA KARIERY – strefa z aktualnymi ofertami pracy oraz
z ofertami szkoleniowymi. Stanowiska pracodawców i ﬁrm
otoczenia biznesu: WARP, Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
oraz ﬁrm szkoleniowych.
STREFA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY – stoiska
informacyjne Powiatowych Urzędów Pracy z Subregionu
Pilskiego.
i

Recepcja
hotelu

I

II

SALA
BEŻOWA

wejście

WARSZTATY – aktywizacja bezrobotnych oraz rozwój osób
w wieku 45+.
WARSZTATY TOASTMASTERS – w trakcie warsztatu
uczestnicy poznają techniki publicznego przemawiania,
wygłoszą przygotowane lub improwizowane mowy, które
zostaną poddane ocenie.
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POPRZEDNIE EDYCJE
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ORGANIZATORZY

SPONSORZY STRATEGICZNI

TRENERZY PERSONALNI

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY
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ZOSTAŃ WYSTAWCĄ
zapisz się na

Rejestracja prowadzona jest poprzez Platformę
Praca na stronie www.inwestpark.pila.pl
w zakładce Targi Pracy.

KONTAKT
Jolanta Grzywalska
tel: 67 353 31 44 ; 533 327 757
e-mail: jolanta.grzywalska@inwestpark.pila.pl

Polub nas na

Piła.Subregionalne Targi Pracy
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