Zaproszenie
do uczestnictwa

O KAR E

w Międzynarodowych Targach Pracy
„WARSAW MOBILITY DAY”

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP oraz Biuro Karier Uczelni
Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej mają przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy „Warsaw
Mobility Day”.
Targi Pracy odbędą się dnia 22 listopada 2017 w godz. 10.00-13.00
na Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej, pod
honorowym patronatem Rektora ww. Uczelni, Pani dr Iwony Przychockiej, prof.
UTH.
Targi są skierowane do osób bezrobotnych, jak i wszystkich zainteresowanych
podjęciem lub zmianą dotychczasowej aktywności zawodowej, autorozwojem
i podniesieniem własnych kwalifikacji oraz studentów i absolwentów.
W szczególności zapraszamy poszukujących pracy, pragnących wykorzystać
umiejętność posługiwania się obcymi językami w życiu zawodowym. Adresatem
targów są także cudzoziemcy mieszkający w Polsce.
Uczestnictwo w Targach Pracy może przynieść wymierne korzyści obu
stronom:

poszukującym

pracy

pomóc

zdobyć

atrakcyjną

pracę,

a

pracodawcom wzmocnić wizerunek firmy wśród poszukujących pracy oraz
znaleźć odpowiednich kandydatów do własnej firmy.
Liczymy na Państwa udział, wierząc, że to wydarzenie będzie okazją
do networkingu i budowania pozytywnych relacji na styku biznes - edukacja.
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Międzynarodowych Targów Pracy

22 listopada 2017
Uczelnia Techniczno - Handlowa
im. H. Chodkowskiej
ul. Jagiellońska 82
03 – 301 Warszawa

Program Międzynarodowych Targów Pracy „Warsaw Mobility Day”
09:45 - 10:00

10:00 - 10:10

Rejestracja wystawców.
Kawa, herbata

Powitanie gości przez gospodarzy Targów Pracy.
Agnieszka Dębek, ABK UTH
Justyna Kądziela, EURES MWK OHP

PANEL WYSTAWOWY:
10:10 - 13:00

Idealna okazja dla poszukujących pracy do spotkania z przedstawicielami krajowych i zagranicznych firm,
poznania potencjalnych pracodawców oraz stawianych wymogów, a także szansa ubiegania się o
wymarzoną praktykę, staż, a nawet pracę!

PANELE WARSZTATOWE DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY:

10:30 - 11:00

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i angielskim.
Justyna Kądziela, Doradca EURES, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.
Podczas warsztatu poszukujący pracy zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia dokumentów
aplikacyjnych w języku polskim i angielskim. Studentom zostanie także zaprezentowane Portfolio
Europass, w tym CV Europejskie.

11: 30 – 12: 00

Metody aktywnego poszukiwania pracy w kraju.
Nel Hulist, pośrednik pracy, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.
Podczas warsztatu poszukujący pracy zapoznają się z zasadami poszukiwania pracy w kraju.
W szczególności zostanie poruszona tematyka przygotowania do rekrutacji, w tym najefektywniejsze
metody i sposoby otrzymania atrakcyjnej pracy.

Serdecznie zapraszamy!!!

