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9 maja 2018
XI TARGI PRACY

Ponad dwa tysiące ofert pracy i 60 wystawców będzie czekać na zainteresowanych
podczas XI Targów Pracy, które odbędą się 23 maja w Częstochowskim Parku
Przemysłowo - Technologicznym.
Ich organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z partnerami Ochotniczymi Hufcami Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach.
Jedenasta już edycja Targów Pracy to przede wszystkim ponad dwa tysiące ofert pracy
skierowanych zarówno do osób bezrobotnych, jak i tych, które zamierzają zmienić zatrudnienie.
Wśród 60 wystawców poszukujących pracowników znajdą się m.in.: ZF Group, Auchan Polska
Sp. z o.o., CSF Poland Sp. z o.o., Wigolen S.A., Wkręt - Met Sp. z o.o. Sp. k., Odlewnia Żeliwa
Wulkan S.A, Lawa Sp. z o.o., Wosana S.A., Maxstal Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja
Sp. z o.o., Polontex S.A., Press Glass S.A., Solid Security Sp. z o.o.
Targi pracy to także warsztaty i spotkania informacyjne prowadzone przez doradców
zawodowych z PUP, OHP – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie oraz ARR.
Pomogą w zaplanowaniu kariery zawodowej, podpowiedzą skąd pozyskać środki na założenie
biznesu, dadzą cenne wskazówki w jaki sposób przygotować niezbędne dokumenty do
zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Specjaliści doradzą również jak
opracowywać dokumenty aplikacyjne i na co zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy
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kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Targi w salach wystawienniczych Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 rozpoczną się w środę, 23 maja, o godz. 10.00.
Honorowy patronat nad nimi objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Wstęp dla wszystkich
odwiedzających jest bezpłatny.
Program Targów
10.00 - 10.10 Uroczyste otwarcie Targów Pracy
10.10 - 13.00 Prezentacja ofert pracy krajowych i zagranicznych
10.10 - 13.00 Punkt konsultacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ekspert będzie udzielał
informacji i porad zainteresowanym osobom z zakresu ubezpieczeń społecznych
10.10 -13.00 Makijaż biznesowy, czyli jak wyglądać profesjonalnie - porady, wskazówki
kosmetyczki
Spotkania informacyjne dla osób poszukujących pracy
10.15 - 11.00 „Zaprezentuj się lepiej niż wszyscy i wygraj pracę - przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej” - warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie
11.15 - 11.55 „Inni pracują - dlaczego nie ja? - moje mocne i słabe strony” - warsztaty
prowadzone przez doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy - Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży w Częstochowie
12.00 - 13.00 „Podejmowanie działalności gospodarczej” - spotkanie prowadzone przez
pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
13.00 Zakończenie Targów Pracy
Na podstawie informacji z PUP
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