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Targi Pracy 2017

Za nami XV edycja
Targów Pracy. Studenci, absolwenci i wystawcy spotkali się 15 marca
2017 r. w godzinach 10.0014.00 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Blisko 80 stoisk wystawców-pracodawców z kraju
i zagranicy, bogata oferta wykładów i prezentacji sprawiła, że już przed
otwarciem, na targach
tłumnie pojawili się odwiedzający.
Targi to również miejsce spotkań ludzi przedsiębiorczych, zajmujących się na co dzień promowaniem przedsiębiorczości. Ich obecność w Loży Ekspertów umożliwiła
zdobycie wiedzy na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia spółdzielni socjalnej czy też
poszukiwania funduszy na rozwinięcie własnej firmy.
Warunkiem uczestniczenia firm w targach były rzeczywiste oferty pracy, praktyk czy staży skierowane do studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pośród
nich znalazło się dużo propozycji zatrudnienia nie tylko dla
inżynierów, informatyków czy pielęgniarek, ale także dla
humanistów, filologów, socjologów czy absolwentów kierunków artystycznych.
Jak podkreślali pracodawcy dużym atutem targów było
ich umiejscowienie w campusie studenckim. Gwarantowało to stałą obecność i zainteresowanie dużej liczby studentów i absolwentów. Z satysfakcją obserwowałam, jak
dobrze do targów potrafili przygotować się studenci. Przychodzili z gotowym CV, wiedzieli czym zajmują się firmy,
zadawali szczegółowe pytania, np. o pakiety socjalne czy
opiekę medyczną. Jednorodny wystrój, zabudowa i wielkość stoisk poszczególnych firm może nie był zbyt efektowny wizualnie, ale dawał równe szanse każdemu pracodawcy, a odwiedzającym pozwolił skupić się na faktycznej
ofercie firmy. Jako organizatorzy życzymy sobie, żeby to na
tym polu konkurowali ze sobą pracodawcy.
Spotkanie na UZ posiada już swoją renomę, także za
zachodnią granicą. Po raz kolejny gościły u nas niemieckie firmy. W tym roku przyjechało ich dziesięć. Te które
odwiedziły nas po raz pierwszy ze zdumieniem odkrywały
potencjał naszej uczelni.
Jak zwykle nie zabrakło dodatkowego programu targowego - wykładów i prezentacji prowadzonych przez pracodawców. Wzięło w nich udział dwieście trzydzieści osób.
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Fot. biuro karier

__Lilia Smoła
Biuro Karier UZ

Studentki, które najsolidniej pomagały zostały zaproszone
do Prorektora ds. Studenckich i otrzymały niewielkie upominki. fot. lilia smoła

Wiedza, którą zdobyli podczas tych spotkań pomoże im
efektywniej poszukiwać pracy i bardziej świadomie planować własną karierę.
Muszę koniecznie podkreślić, że organizacja targów nie
przebiegłaby tak sprawnie gdyby nie zaangażowanie naszych studentów. W pracach organizacyjnych pomagało
nam 11 osób: studentek i studentów z Wydziału Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii oraz Wydziału Humanistycznego. Po
targach siedem studentek zdecydowało się na stałą współpracę z naszym biurem.
Niech żałują Ci, którzy nie dotarli na Targi Pracy 2017!
Na szczęście kolejna szansa pojawi się za rok. Do zobaczenia w marcu 2018 roku.

