Alternatywą Targi Pracy, Giełdy Pracy, Dni Kariery……
Sposobów poszukiwania pracy jest wiele. Można szukać pracy poprzez osobiste
składanie dokumentów aplikacyjnych u pracodawców, przeglądanie ofert pracy w Internecie
czy prasie, korzystając z pomocy rodziny, znajomych, przyjaciół, urzędów pracy, agencji
zatrudnienia.
Poszukującymi są nie tylko osoby, które chciałyby uzyskać zatrudnienie ale także
pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić wykwalifikowanych pracowników.
Możliwość bezpośredniego kontaktu poszukujących pracy z pracodawcami, czy
zainteresowanych rozwojem zawodowym z przedstawicielami uczelni czy instytucji
szkoleniowych, a także osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej
z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość stwarzają różnorodne przedsięwzięcia
podejmowane przez urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, uczelnie, firmy. Należą do nich:
Targi Pracy, Giełdy Pracy, Dni Kariery.
Targi pracy – przedsięwzięcie organizowane przez urząd pracy, firmę, ochotnicze hufce
pracy, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami
poszukującymi pracowników. W ramach Targów Pracy Pracodawcy prezentują swoją ofertę
oraz aktualne wolne miejsca pracy, natomiast potencjalni pracownicy - kwalifikacje
i możliwości. W ramach przedsięwzięcia można bardzo dobrze zorientować się, jakiego
rodzaju stanowiska oferują firmy oraz jakie mają wymagania względem kandydatów do
pracy. Dodatkowo można również dowiedzieć się, jak przebiega proces rekrutacji. Warto
uczestniczyć w takich targach pracy, gdyż umożliwiają one znalezienie zatrudnienia w
różnorodnych firmach. Bardzo często osoby poszukujące zatrudnienia właśnie tam znajdują
swoją pierwszą pracę. W Województwie Śląskim największym tego typu przedsięwzięciem są
Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji.
Inicjatywę tą podejmuje
Wojewódzki Urząd Pracy od osmiu lat organizując Targi w Katowicach, a od dwóch lat
dodatkowo w tym samym czasie w Częstochowie i Bielsku – Białej, które przygotowywane
są przez Filie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i
Edukacji goszczą wystawców reprezentujących pracodawców polskich i zagranicznych,
uczelnie, powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe.
Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i
odwiedzających. Oprócz możliwości poznania ofert pracy czy ofert edukacyjnych osoby
zainteresowane mają możliwość uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych
przez doradców zawodowych, asystentów EURES, doradców przedsiębiorczości. Pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy proponują spotkania grupowe między innymi w zakresie:
samooceny predyspozycji zawodowych, poszukiwania pracy w kraju i za granicą oraz
przedsiębiorczości.
Giełdy Pracy – organizowane są zazwyczaj w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba spotkania się
pracodawcy z większą grupą ludzi poszukujących zatrudnienia. Organizacją giełdy pracy
zajmują się najczęściej powiatowe urzędy pracy i agencje pośrednictwa pracy. Na takiej
giełdzie można spotkać się z pracodawcami tylko z jednej branży często jednak zapraszanych
jest kilku czy kilkunastu pracodawców, z którymi każdy kandydat może porozmawiać,
umówić się na konkretną wizytę już w zakładzie pracy, a przede wszystkim kandydat
poszukujący zatrudnienia może w bardzo dogodny dla siebie i dla pracodawcy sposób
zaprezentować siebie i swoją ofertę.

Dni Kariery – to ogólnopolska inicjatywa podejmowana przez AIESEC - międzynarodową
organizację studencką, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału
i rozwój wokół interesujących ich zagadnień. Dni Kariery to największe targi pracy, praktyk
i staży w Polsce. Odbywają się już od 19 lat na wiosnę w największych ośrodkach
akademickich, a w Warszawie również jesienią. Targi dają pracodawcom szansę promocji
praktyk, pracy i staży wśród studentów. Umożliwiają bezpośredni kontakt z potencjalnymi
pracownikami, wymianę informacji oraz wzajemnych oczekiwań. Stwarza to firmom
możliwość przekonania odpowiadających profilem studentów do złożenia swojej aplikacji.
Ponadto studenci mają możliwość porównania ofert wielu pracodawców i wybrania tej
najodpowiedniejszej.
Ogólnopolski Tydzień Kariery – od 2009 roku Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i
Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej organizuje Ogólnopolski Tydzień Kariery.
Inicjatywa Stowarzyszenia ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw,
działań i kreatywności na rzecz wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej
edukacji, pracy i kariery każdego człowieka. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są
wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu,
pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci
i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
realizowane są działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego między
innymi: ogólnopolskie konferencje, internetowe wykłady czy też targi, konkursy, działania
regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego
oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań
regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi,
pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów
dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych
i niepublicznych instytucjach rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
angażując się w promowanie OTK inicjuje różnorodne działania w zakresie spotkań z
uczniami i studentami w zakresie promocji przedsiębiorczości, badania predyspozycji
zawodowych czy poszukiwania pracy w kraju i za granicą a także upowszechniając działania
WUP poprzez uczestnictwo w konferencjach, targach edukacyjnych czy dniach otwartych
uczelni.

Im więcej sposobów poszukiwania, im więcej zaangażowania tym większe szanse na
znalezienie odpowiedniej oferty pracy, satysfakcjonującego, ciekawego zatrudnienia. Warto
korzystać z możliwości jakie stwarzają urzędy pracy, organizacje pozarządowe czy instytucje
wspierające pracodawców i pracowników. Targi Pracy, Giełdy Pracy, Dni Kariery to
alternatywa dla osób zainteresowanych uzyskaniem pracy, rozwojem zawodowym
i pracodawców szukających pracowników.
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