Szanowni Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Zapraszamy Państwa do udziału w 12 edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się
16 października 2019 r. w godzinach 10.00 – 17.00, w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich” to hasło przewodnie tegorocznych Targów. Warszawa jest częścią
globalnego rynku pracy, miastem do życia, pracy i nauki dla tych, którzy swoją przyszłość chcą związać ze stolicą.
Wydarzenie to jest kierowane do szerokiej grupy kandydatów do pracy.
Targi Pracy i Przedsiębiorczości są szansą dla pracodawców na zaprezentowanie ciekawych stanowisk
i pozyskanie wartościowych kandydatów. Trafny wybór pracownika i prezentacja marki pracodawcy, to
najważniejsze cele Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Podczas Targów planujemy stworzyć zarówno przestrzeń do
spotkań z kandydatami, jak i miejsce do konsultacji w zakresie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
i bezpiecznego podejmowania pracy (w programie Targów planujemy prezentacje ekspertów w tym zakresie).
Chcemy, aby Państwa kontakt z osobami poszukującymi pracy był skuteczny i kończył się sukcesem.
Stąd jednym z elementów Targów jest Salon Doradztwa, który pozwoli odwiedzającym dobrze przygotować się do
rozmów z pracodawcami, a także stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne.
Tegoroczna edycja wydarzenia tworzy nową jakość w procesach rekrutacyjnych. Jest ona szansą na dotarcie
do szerokiego grona kandydatów, począwszy od wchodzących na rynek pracy po osoby, które niedawno przeszły
na emeryturę. Podczas Targów chcemy promować otwartość firm na zatrudnianie mieszkańców stolicy oraz
wszystkich przyjeżdżających do Warszawy - zarówno tych z bliska jak i z zagranicy.
Ważnym punktem planowanego wydarzenia jest Salon Przedsiębiorczości, w którym wezmą udział najlepsi
eksperci w zakresie prowadzenia biznesu. Pragniemy w ten sposób zainteresować wydarzeniem osoby
przedsiębiorcze, świadomie planujące i rozwijające swoją karierę.
Wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć i analiza stołecznego rynku pracy pozwalają
przypuszczać, że Targi Pracy i Przedsiębiorczości zgromadzą ponad 3.000 osób. Jesteśmy przekonani, że udział
Państwa firmy znakomicie podniesie ich prestiż i rangę.
UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY.
Wraz z zaproszeniem na Targi przekazujemy Państwu „REGULAMIN UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW”,
a także „FORMULARZ ZGŁOSZENIOW Y” zawierający ofertę targową i propozycję W pisu do Oficjalnego
Katalogu Targów Pracy i Przedsiębiorczości, który będzie dystrybuowany przez cały czas ich trwania. Dokumenty
te są do pobrania na oficjalnej stronie Targów Pracy i Przedsiębiorczości: www.up.warszawa.pl/targi Uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z materiałami, wypełnienie i przesłanie ich na adres email: targi@up.warszawa.pl
do dnia 19 września 2019 r. do godziny 16.00.
Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa na Targach Pracy i Przedsiębiorczości.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Auchan Polska Sp. z.o.o.,
ProService Finteco Sp. z o.o., InterviewMe, Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki oraz GADMED Sp. z o.o.

