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Drodzy Studenci i Absolwenci!
 
Targi Pracy to doskonała okazja do spotkania lubelskiego środowiska
akademickiego z pracodawcami różnych branż z regionu oraz z Polski.
Poniżej prezentuje kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do
tego wydarzenia. 
 
Zapewniam Was, że stosując te rady – najbliższe Targi będą inne niż
wszystkie dotychczasowe.
 
 
Marta Szymańska - Jarosz
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Powinieneś zastanowić się, w jakiej branży chciałbyś pracować 
po ukończeniu studiów oraz z jakimi specjalizacjami możesz związać
swoją przyszłą karierę zawodową. Jeśli masz z tym problem – możesz
skorzystać z bezpłatnej konsultacji z doradcą zawodowym. Ponadto
powinieneś określić, w jakim celu przychodzisz na targi pracy: 

czy chcesz aplikować na konkretne stanowisko, 
czy chcesz zdobyć informacje o możliwości odbycia praktyk bądź
staży,
czy chcesz tylko otrzymać informację na temat tego, które obszary
kompetencji należy rozwijać, aby oprócz wymaganego wykształcenia
móc w przyszłości aplikować na daną ofertę pracy.
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Na stronie organizatora Targów znajdziesz pełną listę firm biorących
udział w wydarzeniu. Warto ją szczegółowo prześledzić. Niektóre strony
www firmy mają specjalne zakładki poświęcon karierze w jej
strukturach. Znajdziesz tam szereg informacji o firmie, prowadzonych
rekrutacjach, programach stażowych, możliwościach rozwoju, drodze
aplikacji. Materiały te pozwolą Ci odpowiednio przygotować się do
spotkań z przedstawicielami firm.
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Odwiedzając targi pracy warto mieć ze sobą kilka egzemplarzy CV,
będące zestawieniem Twojego doświadczenia i posiadanych kwalifikacji  
 oraz umiejętności. Ułatwi to poprowadzenie rozmowy oraz pozwoli
pracodawcy na zebranie wstępnych dokumentów pod kątem dalszej
procedury rekrutacyjnej. 
 
Pamiętaj - Twoje CV musi być nienaganne! Zadbaj o aktualność danych,
RODO, profesjonalne zdjęcie i pamiętaj: smiesznyadres@ = brakpracy.
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W celu przygotowania dokumentów aplikacyjnych warto skorzystać           
 z dostępnych w internecie kreatorów czy poradników lub bezpłatnych
konsultacji w Biurze Karier, na które umówisz się przez Portal
Kariery. Pamiętaj! Twoje CV powinno zawierać zwięzły opis
dotychczasowego doświadczenia zawodowego – z uwzględnieniem
praktyk, znajomości języków obcych, czy dodatkowych umiejętności,
które mogą zainteresować potencjalnego pracodawcę. 
 
Jeśli Twoje CV zawiera tylko informacje o wykształceniu – to tym
bardziej powinieneś przyjść na Targi i próbować zmienić ten fakt.
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Niezwykle istotne w kontaktach pomiędzy pracodawcą a kandydatem 
do pracy, jest tzw. "pierwsze wrażenie", na które składa się m.in. wygląd
zewnętrzny. Mimo że Targi odbywają się w zwykły dzień zajęć na uczelni,
warto zadbać o odpowiedni wygląd i ubiór. Pracodawcy zwykle są             
 w strojach wizytowych – warto tego dnia trochę dopasować się do tego
stylu. Na pewno nie powinien to być dzień pt. bluza lub bluzka z głębokim
dekoltem. Ważne, by ubranie pozostawało czyste, schludne, a to z pewnością
pomoże zrobić pierwsze dobre wrażenie. Nie zapomnij o wyprostowanej
postawie, uśmiechu i przyjaznym nastawieniu. Nie podchodź do stoiska     
 z jedzeniem lub piciem w rękach (lub buzi). Pracodawca jest dla Ciebie, 
ale Ty swoim zachowaniem powinieneś okazać swój szacunek.
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W dniu targów, po wcześniejszym przeanalizowaniu listy wystawców,
powinieneś podejść do interesujących Cię stoisk. Często jest tak, że
kandydaci czekają, aż przedstawiciel firmy zacznie rozmowę. Zrób to
sam! Umiejętności interpersonalne są jednymi z ważniejszych
kwalifikacji, na które zwracają obecnie uwagę pracodawcy i rekruterzy,
dlatego warto rozpocząć rozmowę od zwykłego „dzień dobry”,
przedstawienia się oraz wyrażenia swojego zainteresowania podjęciem
pracy, odbyciem praktyki czy stażu. Możesz zapytać przedstawiciela firmy,
np. o aktualne rekrutacje, możliwości rozwoju w strukturach firmy,
oferowane programy stażowe czy warunki zatrudnienia. Po prostu należy
dobrze przygotować się merytorycznie do takiej rozmowy – w ten sposób
również zostaniesz pozytywnie zapamiętany przez pracodawcę.
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Podczas Targów oprócz spotkań z pracodawcami możesz podejść do  stoisk 
biura karier, urzędu pracy, gdzie  uzyskasz informację nt.  wspracia
zawodowego oferowanego przez instytucje rynku pracy.
 
Tego typu wydarzeniom często towarzyszy szereg bezpłatnych warsztatów,
szkoleń oraz prezentacji prowadzonych przez profesjonalistów. Koniecznie
sprawdź program Targów i odpowiednio wcześniej zapisz się zgodnie z
instrukcja organizatora Targów.  W ten sposób zdobywasz wiedzę i nowe
kwalifikacje dotyczące, m.in. aktywnego poszukiwania pracy czy rozwoju
umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej oraz kolejny punkt
do swojego CV.
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Targi pracy to świetna okazja, 
żeby poznać oczekiwania
pracodawców oraz  sprawdzić
swoje możliwości w komunikacji 
z przedstawicielami biznesu.
Nie odkładaj tej szansy na później!
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TARGI PRACY

Życzę powodzenia
i owocnych rozmów!
Marta Szymańska - Jarosz


