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I ZIELONOGÓRSKIE TARGI PRACY
„E T A T 2 0 0 3 ”
Marzec w Dziale Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów, potocznie zwanym Biurem Karier,
upłynął pod znakiem I Zielonogórskich Targów Pracy Etat 2003.
Od momentu wywalczenia grantu z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej prawie cała działalność biura została ukierunkowana na jak najlepsze
przygotowanie targów.
Pomimo licznych przeszkód, 27 marca 2003 roku o godzinie 9 w sali 107 na parterze nowego budynku Wydziału Nauk Ścisłych, prezydent Bożena Ronowicz
w towarzystwie JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie, prof. Mariana Miłka, Prorektora ds. Studenckich, prof. Zdzisława Wołka oraz kierownika działu mgr Ireny Rębisz, dokonała uroczystego
otwarcia.
Na nasze zaproszenie odpowiedziało 25 firm z terenu
województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz z Krakowa.
Impreza była adresowana głównie do studentów i absolwentów naszej uczelni oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ale odwiedzili nas także tegoroczni
maturzyści zielonogórskich szkół oraz inne osoby poszukujące pracy.
Liczba odwiedzających mile nas zaskoczyła. Szacujemy, że w targach uczestniczyło około 8 tys. zwiedzających, którzy wykorzystali doskonałą okazję do zapoznania się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy
bądź zrewidowali własne, niekiedy bardzo nierealistyczne oczekiwania wobec pracodawców.
Niektórzy wystawcy proponowali konkretne etaty,
inni oferowali możliwość odbycia praktyki, stażu czy
zachęcali do podjęcia pracy wolontariackiej.
Wokół stoiska zielonogórskiego ADB bez przerwy
kłębił się tłum studentów, których jak magnez przyciągała informacja o zatrudnieniu w tym roku około 80
nowych pracowników.
Konstruktorzy, inżynierowie, technolodzy, władający
językiem niemieckim, mogli uzyskać pracę w polkowic-

kim Sitechu, firmie produkującej siedzenia do Volkswagena.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy
OHP, na których studenci mogli poddać się testowi pod
kątem predyspozycji zawodowych czy też uzyskać pomoc w przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego.
Dla absolwentów i studentów elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji oferowała etaty firma Sobolewski - producent jonizatorów termoemisyjnych i urządzeń
elektronicznych.
Jedni studenci znaleźli pracę dorywczą, miedzy innymi w zielonogórskiej firmie budowlanej „Leszek”, inni
zdecydowali się współpracować jako konsultanci Avonu, Oriflamu czy A.T.W.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko organizatorów - tutaj dosłownie uwijając się jak
w ukropie - odpowiadaliśmy na pytania o możliwość
odbycia praktyk, stażu zawodowego czy też po prostu
informowaliśmy, na czym polega praca naszego biura.
Były też firmy, które - nie biorąc udziału w samych
targach - szukały pracowników poprzez ogłoszenie
w katalogu targowym.
Tak postąpiła np. przedsiębiorstwo drogowe Drogbud
ze Świebodzina, które oferowało pracę dla inżyniera
z uprawnieniami drogowymi.
Bardzo ciekawy program merytoryczny targów z wykładami, warsztatami i multimedialnymi prezentacjami
wystawców niezmiennie gromadził grupy studentów w
salach wykładowych.
Okazało się, że - pomimo przejściowych kłopotów
spowodowanych brakiem elektryczności - nasza organizacja targów znalazła uznanie w oczach wielu doświadczonych wystawców.
Już podczas samych targów dziękowali nam za profesjonalne i niezwykle serdeczne przyjęcie. Duża w tym
zasługa wszystkich naszych sponsorów oraz studentek:
Ani, Dominiki, Emilki i Kasi, które dzielnie pomagały
nam od samego rana aż do zakończenia targów.

k w i e c i e ń - m a j

2 0 0 3

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

O tym, że targi rzeczywiście okazały się sensownym,
trafionym pomysłem i spełniły założone cele, najlepiej
świadczyło zainteresowanie samych studentów, którzy
dopytywali się, czy impreza odbędzie się także w roku
przyszłym.
Reasumując – możemy stwierdzić, że zgodnie z powszechną opinią zarówno samych uczestników targów,
studentów, absolwentów, jak i środków masowego
przekazu (prasy, radia i telewizji) - I Zielonogórskie
Targi Pracy Etat-2003 zakończyły się wielkim sukcesem,
na który złożył się zarówno udział 25 pracodawców, jak
również mile zaskakująca liczba samych studentów.
Postaramy się, żeby targi pracy weszły na stałe do kalendarza imprez naszego uniwersytetu.

Program merytoryczny Targów Pracy
1. Otwarcie Targów Pracy.
2. Współczesne uwarunkowania startu zawodowego
– wykład.
3. Aktywne metody poszukiwania pracy – warsztaty.
4. Sytuacja na rynku pracy województwa lubuskiego
w 2002 r. – wykład.
5. Warsztaty przedsiębiorczości.
6. Dołącz do nas, projektantów zaawansowanych
technologii dla telewizji cyfrowej – prezentacja.
7. Nowa rola człowieka w epoce informacji – zagrożenia i szanse – wykład.
8. Migracja zarobkowa – wykład.
9. Jak pisać dokumenty aplikacyjne i przejść przez
rozmowę kwalifikacyjną – warsztaty.
10. Prezentacja Firmy Sobolewski.
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Wystawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ADB POLSKA
AUDIT
A.T.W. PRODUKTS
AVON
BANK ZACHODNI WBK
CENTRUM EDUKACJI I PRACY OHP
DAEWOO TU S. A.
DZIAŁ ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW BIURO KARIER - ORGANIZATOR
9. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE
10. FIRMA SOBOLEWSKI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

GERLING POLSKA ŻYCIE S.A.
HOT BIS SP. Z O. O.
IGLOTECHNIK
INTERNATIONAL TRAINING CENTRE
LFC SP. Z O. O.
MIĘDZYNARODOWE BIURO AU PAIR „NIKE”
MIKRO FUNDUSZ
ORIFLAME
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG LUBUSKI
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH
REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
22. SITECH TECHNIKA SIEDZEŃ VOLKSWAGEN
23. STREAMSOFT
24. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE
25. ZAKŁAD BUDOWLANY „LESZEK”
Lilia Smoła
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów

