
 

 

 

Zależy Ci na własnym rozwoju zawodowym? 

Szukasz pracy? A może chciałbyś zdobyć nowe umiejętności? 

Masz hobby, ale nie wiesz jak na nim zarabiać? 

Zainwestuj w siebie i przyjdź na 
 

 

 

 

Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na IV edycję Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery. 

Wzorem poprzednich edycji pozostajemy przy formule, która zakłada podział wydarzenia na: 

TARGI EDUKACYJNE  - piątek, 2 października 2015r., godz. 10:00-14:00 

TARGI PRACY I KARIERY – sobota, 3 października 2015r., godz. 10:00-13:00 

 

Podczas jesiennej edycji targów zaprezentowana zostanie oferta dla osób zainteresowanych 

podjęciem pracy, rozwojem swojej kariery zawodowej, a także dla absolwentów, którzy dopiero 

wstępują na rynek pracy. Jednym z elementów programu Targów będzie przedsiębiorczość oraz 

zakładanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej (m.in. start-upy).  

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych edycji Targów tak i tym razem liczymy na obecność 

pracodawców z Piły i regionu. Oferujemy im miejsca wystawowe, na których będą mogli 

zaprezentować profil swojej firmy, jak i przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi 

pracownikami. Chętni będą mogli na miejscu skorzystać ze specjalnego miejsca, przeznaczonego na 

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 
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STREFY TARGÓW 
W tej edycji Targi podzielone będą na STREFY:  

 

1) PLATFORMA PRACA – wirtualna giełda pracy składać się będzie z kilku stanowsikm z 

doradcami, na których będzie można wyszukać i dokonać aplikacji on-line na wybrane oferty 

pracy znajdujące się w bazie Platformy Praca; w tej strefie udzielimy także pomocy w 

skomponowaniu CV, a fotograf wykona na miejscu odpowiednie zdjęcie do CV 

2) STREFA PRACODAWCÓW – strefa z aktualnymi ofertami pracy, stanowiska pracodawców  

3) STREFA KARIERY –  

• strefa przeznaczona dla stoiska powiatu pilskiego i sąsiadujących powiatów 

prezentowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy  

• strefa przeznaczona dla osób, które chcą założyć własną działalność, skorzystać ze 

szkoleń, porad Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapoznać się z 

ofertą Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, szkół językowych, firm szkoleniowych, 

pilskich uczelni wyższych i innych podmiotów składających się na tzw. otoczenie 

biznesu 

4) VIDEO CV -   jedna z metod wykorzystywanych w zachodniej Europie, a w Polsce dopiero 

wchodzącą na rynek. Jest to krótki około minutowy film ukazującym kandydata. W nim 

prezentuje swoje doświadczenie oraz pasję i pozwala poznać się pracodawcy. Video CV 

umożliwia pracodawcy uzupełnić informacje zawarte w konwencjonalnym CV na temat 

potencjalnych pracowników. Dzięki czemu może on łatwiej podjąć decyzję, którego z 

kandydatów zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających Targi bogatą ofertę warsztatów i szkoleń, zarówno 

dla osób uczących się, jak i dla tych, którzy swoje pierwsze doświadczenia na rynku pracy mają już za 

sobą.  

I dzień – TARGI EDUKACYJNE 

W tym dniu zapraszamy rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół 

średnich, a także studentów. Przygotowaliśmy dla nich bogatą ofertę edukacyjną, połączoną z 

warsztatami motywacyjnymi, które poprowadzą: 

� p. Anna Oleszczyk z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile – „Gimnazjalisto 

– co dalej? Poznaj siebie, wybierz zawód i szkołę” 

� p. Monika Lisiecka z Pracowni Innowacji – „Młodzi otwarci na świat: jak zdobywać 

kompetencje i doświadczenie? 

� p. Emilia Lewicka-Kalka – PWSZ w Pile - „Czas na zmiany?” - warsztaty z elementami 

coachingu. 

Będzie również o studiach dualnych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile, o tym jak 

zostać policjantem, a także o możliwościach dalszej edukacji dla absolwentów pilskich uczelni 

wyższych.  



 

 

 

Głównym przesłaniem pierwszego dnia targów jest pomoc młodym ludziom w odnalezieniu własnej 

ścieżki rozwoju osobistego oraz edukacji, a jednocześnie pokazanie jakie trendy panują na pilskim 

rynku pracy. Do dyspozycji naszym gości będą doradcy zawodowi, którzy w fachowy sposób doradzą 

jaki kierunek edukacji i rozwoju najbardziej odpowiada naszym predyspozycjom. 

Na targach zaprezentują się pilskie szkoły ponadgimnazjalne, średnie oraz wyższe, a także 

pracodawcy z regionu. 

II dzień – TARGI PRACY I KARIERY 

Na sobotę zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy, chcące rozwijać swoje umiejętności, 

zmienić ścieżkę kariery.  

Zapraszamy zwłaszcza do Strefy Platforma Praca, w której zlokalizowana będzie wirtualna giełda 

pracy. W specjalnie przygotowanych boksach, czekać będą na Państwa doradcy zawodowi oraz 

asystenci, którzy: 

� pomogą napisać prawidłowo CV – za pomocą kreatora CV  
� zrobią prawidłowe zdjęcie do CV 
� wyszukają w bazie Platformy Praca odpowiedniej oferty pracy  
� dokonają w naszym imieniu aplikacji on-line na wybrane oferty pracy 

  

Ponadto nasi doradcy chętnie odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania związane z możliwościami 

rozwoju osobistego oraz dalszej ścieżki kariery. 

Zapraszamy również do Strefy Kariery, która przeznaczona jest dla osób, które chcą założyć własną 

działalność, skorzystać ze szkoleń, porad Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

zapoznać się z ofertą Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, szkół językowych, firm szkoleniowych, 

pilskich uczelni wyższych i innych podmiotów składających się na tzw. otoczenie biznesu. 

We współpracy z Leader School Piła przygotowaliśmy dla Państwa także szkolenie „Jak przygotować 

się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim / języku niemieckim. 

GOŚĆ SPECJALNY 

Gościem specjalnym Targów będzie AREK SKUZA – pochodzący z 

Piły, coach i trener biznesowy; anioł biznesu inwestujący w firmy i 

pozyskujący finansowanie dla firm; autor książki 

„Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy. Inwestorzy. 

Pieniądze.” Współtwórca Art4Europe – aplikacji, która zwyciężyła 

w poznańskiej edycji Hack4Europe oraz laureat konkursu Komisji 

Europejskiej Hack4Europe, w kategorii „projekt o największej 

wartości biznesowej”.  Już dziś zapraszamy na spotkanie „Start up 

pomysł na siebie i na biznes. Przykłady pozyskiwania finansowania start upów” , które poprowadzi 

nasz gość specjalny.  

 



 

 

 

POZYCJE PRORGAMU SZCZEGÓLNIE GODNE UWAGI 

Program Targów został tak skomponowany, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś odpowiedniego, 

zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i studenci. Nie zapomniano także o 

przedsiębiorcach.  Kilka pozycji programu zasługuje na szczególną uwagę. 

PREMIERA STARTUPU 

Podczas tegorocznych IV Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery odbędzie się prezentacja 

nowego portalu internetowego, który także w tych dniach będzie miał swoją polską premierę w 

Internecie. 

Istota projektu i związane z nim prace owiane są tajemnicą, aż do dnia premiery. Możemy jedynie 

powiedzieć, że zaprezentowany w tych dniach portal stworzony został przez nowy startup, 

zlokalizowany w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekt idealnie wpisuje się w program i 

założenia Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery.  

Ogólnopolska premiera serwisu www odbędzie się 2 października br. na sali miejskiej Inwest-Parku 

Sp. z o.o. podczas oficjalnej konferencji otwierającej Targi Pracy i Kariery. Goście Targów jako pierwsi 

będą mieli okazję sprawdzić nowe narzędzie w praktyce. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa 

stanowiska komputerowe, które dostępne będą w Strefie Platforma Praca. Zaprosimy także Państwa 

do kreatywnej zabawy z wykorzystaniem mechanizmów, z których korzysta portal.  

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie inspiracją dla młodych ludzi poszukujących swojego miejsca 

na rynku pracy i przedsiębiorców, którzy chcą budować i wzmacniać działania swojej firmy i marki w 

Internecie. 

"Warsztaty Scrum Lego Game" -  STX  Next 

 

Warsztat, podczas którego doświadczysz, jak wygląda Scrum w praktyce. Nauczysz się metodyki 

zarządzania sobą, projektem, czasem i zadaniami poprzez budowanie miasta z klocków lego. Kto z 

nas nie ma ochoty na powrót do dzieciństwa? A co, jeśli możemy go połączyć ze zdobyciem konkretnej 

wiedzy nt. najnowocześniejszej metodyki zarządzania? 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający uczestnictwo w warsztacie. 

Rekrutacja TV Asta 

Podczas tragów rekrutację na stanowiska prezentera telewizyjnego prowadzić będzie Telewizja Asta.  

TV Asta przygotuje dla kandydatów mini studio telewizyjne, w którym będzie można wypróbować 

swoich sił przed kamerą. 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program IV Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery.  

UWAGA!!! 

Prelekcje odbywające się na Sali miejskiej mają charakter otwarty i nie wymagają wcześniejszego 

zgłoszenia uczestnictwa.  Na pozostałe wydarzenia, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w salach, 

zalecamy wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. 



 

 

 

 
PIĄTEK - 2 października 2015 r. 

TARGI EDUKACYJNE 
 

SALA MIEJSKA 

10:00-10:10 Powitanie gości 

10:10-10:20 Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery – prezentacja p. Beata Dudzińska – 

Zastępca Prezydenta Miasta Piły 

10:20-10:35 Polska premiera pilskiego startupu. 

10:35-11:00 Praktyka i teoria - duet dobrze skomponowany - dr inż. Piotr Gorzelańczyk – 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 

11:00-11:20 Jak zostać policjantem? - Szkoła Policji w Pile 

11:40-11:50  MBA czy doktorat? Albo MBA czy studia podyplomowe. Który wybór lepszy? - 

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile 

11:50-12:00 Zamknięcie konferencji. 

 

SALA „ZIELONA” 

Monika Lisiecka – Pracownia Innowacji 

„Linia życia” – spot o dopalaczach – Kampania KPP w Pile 

10:00-10:45 Młodzi otwarci na świat: jak zdobywać kompetencje i doświadczenie? –  
Jakie wyzwania czekają młodzież po szkole ponadgimnazjalnej?; oczekiwania 

otoczenia a moje aspiracje; nie czekaj, zacznij już dziś – sposoby zdobywania 

kompetencji i doświadczenia. 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

 

SALA „FIOLETOWA” 

10:00 – 11:00  Czas na zmiany? - warsztaty z elementami coachingu- Emilia Lewicka-Kalka – 

PWSZ w Pile 

11:00 – 12:00 Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile. 
Dlaczego się lubimy? Dlaczego się kłócimy? Kilka porad dla nerwusów. - prof. 

nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski 

12:00 – 12:30 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – Wydział Gospodarki i Techniki w 

Pile 

 

SALA „BEŻOWA” 

Anna Oleszczyk – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

„Linia życia” – spot o dopalaczach – Kampania KPP w Pile 

10:00-10:45 Gimnazjalisto – co dalej? Poznaj siebie, wybierz zawód i szkołę.” –  

Wybierając zawód i szkołę, warto poznać samego siebie tj. dokonać analizy 

własnych zdolności, zainteresowań, osobowości i systemu wartości. Znając siebie 

łatwiej dokonać właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:00-13:45 

 
 
 



 

 

 

SOBOTA - 3 października 2015 r. 
TARGI PRACY I KARIERY 

 

SALA MIEJSKA 

10:00-10:10 Powitanie gości 

10:10-10:20 Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery – prezentacja p. Beata Dudzińska – Zastępca 

Prezydenta Miasta Piły 

10:20-10:50 „Start up pomysł na siebie i na biznes. Przykłady pozyskiwania finansowania start upów”  

- spotkanie z Arkadiuszem Skuzą – promocja książki oraz start upów. 

10:50-11:10 Polska premiera pilskiego startupu. 

11:10-11:40 Dobre praktyki w przygotowaniu zawodowym - Klaster edukacyjny  - Pomorska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 

11:40-11:50 Podsumowanie Targów i zamknięcie konferencji. 

 

SALA „ZIELONA” 

10:00-10:45 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w j. angielskim – warsztaty prowadzone 

przez szkołę językową Leader School Piła 

11:00-11:45 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w j. niemieckim - warsztaty prowadzone 

przez szkołę językową Leader School Piła 

12:00-12:45 Formy edukacji pozaszkolnej – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile  

 

SALA „FIOLETOWA” 

10:00-10:50 Moja pierwsza e-firma,  czyli Internet jako pole działania dla przedsiębiorczych. Czyli jak i 

czym się kierować by założyć po godzinach firmę działającą przez internet. Dowiesz się o 

rodzaju zatrudnienia w firmach internetowych oraz jak planować i stosować strategie 

ukierunkowane na sukces. Porozmawiamy także o tym co jest łatwiejsze do wykonania 

biznes w Internecie czy Internet w biznesie. – Adam Pioch 

11:00-11:50 Czy Ty masz jakieś sensowne nawyki? 
Nawyki są jak kula śnieżna, która w efekcie może uruchomić lawinę....Przyjdź na wykład a 

usłyszysz kilka prostych pytań które od razu sobie zadasz by poznać swoje nawyki. Dowiesz 

się czy już masz nawyki sukcesu czy porażki, czy masz nawyki bogactwa czy biedy, czy masz 

nawyki sportowca czy kanapowca. Dowiesz się także które Twoje "zachowania" i jak 

wpływają znacząco na Twoją przyszłość. Dowiesz się także jakie nawyki warto wykształcić i 

pielęgnować by osiągać częściej sukcesy. – Adam Pioch 

12:00-13:00 „Jak rekrutować pracowników?” – Wydział Gospodarki i Techniki w Pile 

 

 

SALA „BEŻOWA” 

10:00-13:00 "Warsztaty Scrum Lego Game" -  STX  Next  

 

Warsztat, podczas którego doświadczysz, jak wygląda Scrum w praktyce. Nauczysz się 

metodyki zarządzania sobą, projektem, czasem i zadaniami poprzez budowanie miasta z 

klocków lego. Kto z nas nie ma ochoty na powrót do dzieciństwa? A co, jeśli możemy go 

połączyć ze zdobyciem konkretnej wiedzy nt. najnowocześniejszej metodyki zarządzania? 
 

 

Skontaktuj się z nami! 
Masz pytania? Chcesz zapisać się na warsztaty? Zadzwoń lub napisz do nas! 

www.targi-pracy.inwestpark.pila.pl                


