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Renata Wąs Data publikacji: 06.10.2017
W dniu 04 października 2017 r. w Auli Zespołu Szkół im St. Staszica w Staszowie, przy ul. Koszarowej 7
odbyły się REGIONALNE TARGI PRACY zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie i
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Współorganizatorami Targów były Powiatowe Urzędy Pracy z Buska – Zdroju, Opatowa i Sandomierza.
Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Targi otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki wspólnie z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Kielcach Arkadiuszem Piecykiem, zastępcą dyrektora Cezarym Mielcarzem i dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedyktem Koziełem, który podkreślił, iż Targi Pracy są
szczególną formą spotkania pracodawców z potencjalnymi pracownikami na neutralnym gruncie,
ułatwiającym obu stronom bezpośredni kontakt.
W targach uczestniczyło 68 podmiotów prezentujących swoje oferty w trzech wyodrębnionych strefach:
w strefie edukacji - 12 wystawców, tj. uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, jednostki szkolące
i poradnie, w strefie przedsiębiorczości - 9 instytucji i organizacji z obszaru wspierania
przedsiębiorczości, w strefie zatrudnienia - 47 pracodawców. Liczba oferowanych miejsc pracy wyniosła
ok. 1200, w tym wiele miejsc pracy za granicą, głównie w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji i
Czechach. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dysponował 90 miejscami pracy za granicą w ramach
sieci EURES. Znalazły się wśród nich m.in. oferty dla elektryków, monterów instalacji sanitarnych,
grzewczych i klimatyzacyjnych, tokarzy, spawaczy, ślusarzy, frezerów, fizjoterapeutów, lekarzy,
mechaników, konserwatorów urządzeń, lakiernik, pracowników produkcji.
Wśród ofert pracy przedstawionych przez lokalnych pracodawców można było znaleźć między innymi
propozycje dla opiekuna/ki osób starszych – ponad 350 miejsc pracy, operatora linii montażowej -100,
elektryka, elektromontera -50, pracownika szklarniowego-35, spawacza-35, operatora wózka
widłowego-35, pracownika produkcji-35, pracownika magazynowego-25, operatora suwnicy-20,
montera izolacji budowlanych-20, szwaczki maszynowej-15, kierowcy samochodu ciężarowego-15.
Podczas trwania Targów przeprowadzono także spotkania informacyjne dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Zajęcia prowadzone
były przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Staszowie. Spotkania obejmowały tematykę rynku pracy:
„Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć"
„Własna firma – pomoc na starcie"
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy i baza Usług Rozwojowych- wsparcie dla pracodawców i ich
pracowników".
W spotkaniach uczestniczyło ponad 140 osób.
Szacuje się, że Regionalne Targi Pracy w Staszowie odwiedziło około 1500 osób.
Organizatorzy Targów serdecznie dziękują wszystkim wystawcom, zaproszonym gościom, dyrekcji oraz
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, jak również wszystkim
instytucjom, które włączyły się w organizację przedsięwzięcia.
Liczymy, że doświadczenia wyniesione z udziału w Targach zaowocują w przyszłości kolejnymi
wspólnymi działaniami na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

https://staszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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