Łódź: 13. Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

50 wystawców, firmy i instytucje, zaprezentuje swoje oferty pracy, płatne staże i praktyki dla
studentów podczas 16 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Na 13. Uniwersyteckich Targach Pracy swoje oferty prezentować będzie niemal 50 wystawców –
firm i instytucji – które zaoferują pracę, płatne staże i praktyki. Wśród nich będą firmy z branży IT,
bankowej i ubezpieczeniowej, BPO, logistycznej, medycznej czy kosmetycznej.
Na studentów poszukujących pierwszych doświadczeń zawodowych czekać będą przedstawiciele
organizacji pozarządowych, których będzie można spotkać na najwyższym piętrze Wydziału
Zarządzania.
Nowością na Uniwersyteckich Targach Pracy będzie strefa rekrutacji, która pozwoli studentom na
poznanie potencjalnego pracodawcy, zadanie pytań dotyczących pracy w danej firmie oraz
sprawdzenie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej – poinformował PAP rzecznik UŁ Paweł
Śpiechowicz.
Udział w profesjonalnej rozmowie rekrutacyjnej będą mogły wziąć osoby, które zapisały się do
projektu Kreator Kariery. Uczestnicy wezmą udział w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych
przez przedstawicieli wybranych firm - każda rozmowa potrwa 15- 20 minut.
Na wszystkich studentów czekać będzie zaś strefa doradcza, profesjonalne stanowisko do makijażu
i miejsce, gdzie można zrobić sobie zdjęcie do CV.

Gościem specjalnym imprezy będzie Yuri Drabent - jeden z najdynamiczniejszych przedstawicieli
młodego pokolenia w polskiej branży marketingowej, zdobywca 2. miejsca w konkursie na
Człowieka Roku Polskiego Internetu w 2014 r. Podczas Targów wygłosi motywującą prelekcję do
osób wkraczających na ścieżkę zawodową.
Aby dobrze zaplanować swoją wizytę na Targach, przed wydarzeniem dostępna będzie specjalna,
darmowa aplikacja mobilna „Targi Pracy Uniwersytet Łódzki”.
Uczelnia przypomina, że we wrześniu 2017 roku stopa bezrobocia w Łódzkiem wynosiła 7,1
procent, z czego 11 procent stanowiły osoby do 25. roku życia.
Partnerem strategicznym Targów jest firma ABB. Partnerzy główni to BNP Paribas Securities
Services, Fujitsu, Pracuj.pl i Akademia Rainbow. Imprezę wspiera również Urząd Miasta Łodzi z
programem "Młodzi w Łodzi", a technologicznie pomaga Liki Mobile Solutions.
Patronat nad wydarzeniem objęli: prezydent Łodzi, wojewoda i marszałek województwa łódzkiego.
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