
 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prezentacji oferty podczas Targów Pracy i Kariery 2015 – odbywających się  

w ramach XIII edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2015.  

 

TERMINARZ TARGÓW 

 

edycja LUBUSKA 

w dniach 3-4 marca 2015r. w Gorzowie Wielkopolskim w hali AWF przy ul. Słowiańskiej  

w dniach 10-11 marca 2015r. w Zielonej Górze w hali Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 

  

edycja WIELKOPOLSKA  

w dniu 17 marca 2015r. w Pile w hali MOSiR przy ul. Żeromskiego 90 

w dniu 26 marca 2015r. w Lesznie w hali ZST przy ul. Narutowicza 74 

  
Szczegółowe warunki uczestnictwa w załączonych drukach zgłoszeniowych. 
 

 

 TARGI PRACY i KARIERY 2015 

 

Wydarzenie jest nieodłącznym elementem targów edukacyjnych. Targi Pracy i Kariery 2015 to dla odwiedzających doskonała okazja do 

zapoznania się z aktualną sytuacją i ofertami na rynku pracy, zaś dla pracodawców niepowtarzalna szansa  do pozyskania nowych kadr, 

poprzez bezpośrednią prezentację oferty i możliwość spotkania z potencjalnymi kandydatami. 

 

ODBIORCY 

 

Oferty prezentowane na targach kierowane są do: 

 - młodych poszukujących ofert staży i praktyk zawodowych  

- osób wkraczających na rynek pracy 

 - osób poszukujących stałego lub tymczasowego zatrudnienia 

 - osób zainteresowanych pracą w ramach wolontariatu  



 

 

 

 

WYSTAWCY 

W trakcie wydarzenia organizowanego w ramach Targów ABSOLWENT prezentować się będą:  

- firmy poszukujące pracowników 

- biura karier uczelni wyższych 

- agencje pracy stałej i tymczasowej  

- biura pośrednictwa i doradztwa personalnego 

Istotnym elementem prezentacji jest włączenie takich instytucji jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze 

Hufce Pracy, Państwowe Inspekcje Pracy. 

 

Kariera zawodowa człowieka budowana jest latami, a najlepszym fundamentem do tego jest odpowiednie wykształcenie. Dlatego na 

Targach Edukacyjnych ABSOLWENT oferty edukacyjne i oferty rynku pracy prezentowane są równocześnie,  

co pozwala młodym ludziom jeszcze lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.  

 

Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy pod nr telefonów: 95 735 04 41, 95 720 20 51 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII Targach Pracy i Kariery 2015.         

 

 

     Mariusz Gewert    Stefan Lech Gewert 

           /koordynator projektu/       /organizator/ 

 

 

 


