
Na targi po prac^ 
SZANSA Inzynierowie, urẑ dnicy, ksî gowi b?d̂  mieli szans? znalezc dIa siebie ciekaŵ  propozycj? podaasTargow Pracy, 
ktore odb̂ dq si? 24 kwietnia w Lublinie. Swojq obecnosc zapowiedziato ponad 70 lubelskich firm I instytucji 

MAGDALENA BOZKO 
To kolejna juz edycja Tar-

gow Pracy, ktore ro2Jkrocznie 
ciesz^ si§ ogromnym zainte-
resowaniem. - W ubieglym 
roku Targi odwiedzilo ok. 
7000 osob. Ck)scilismy ponad 
100 wystawcow z roznych 
branzy, ktorzy dysponowa-
li ponad 1000 ofert pracy 
- przypomina Monika Rozyc-
ka-G6rska, rzecznikMiejslde-
go Urz^du Pracy w Lublinie. 

W tym roku oferta Targow 
Pracy rowniez zapowiada 
si? interesuj^co. Do udziahi 
w imprezie zglosilo si^ juz 
ponad 70 wystawcow z roz
nych branzy. Swoje oferty 
zaprezentuj^ m.in. Sipma, 
Spolem, Infinite, Noble Bank, 
Instal Lublin. 

- B^dziemy miec oferty dla 
uiiynierow budowy, monte-
row automatyki i spawaczy 
- wylicza Barbara Ferschke, 

kierownik dzialu kadr Instal 
Lublin. 

Swoje stoiska b^dzie miec 
takze Uniwersytet Przyrod-
niczy i Politechnika Lubel-
ska. - B^dziemy dysponowa6 
ofertami z naszego Biura Ka-
rier. Nasza rola b^dzie wi^c 
polegala na swego rodzaju 
posrednictwie pracy - zapo
wiada Iwona Czajkowska-
-Deneka, rzecznikPL. 

Z boga t^ oferty wystq-
pi Urz^d Mias ta Lubl in . 
- Zaprezentu jemy oferty 
w zwiqzku z miejscami pracy 
w wydziale kultury, budze-
tu i ksi^gowosci, inwestycji 
i remontow - mowi Beata 
Krzyzanowska, rzecznikpre-

zydenta Lublina. - B^dziemy 
takze informowac o proce-
durze naboru. 

W Ratuszu b^dzie takze 
13 miejsc pracy dla niepel-
nosprawnych, ktorzy b^d^ 
mogli znalezc zatrudnienie 
w Centrum Zarz^dzania Kry-
zysowego i Biurze Osob Nie-
pebiosprawnych. 

Podczas targow mozna b^-
dzie zasiegn^c porady u spe-
cjalistow z ZUS, Panstwowej 
Inspekcji Pracy, Izby Skarbo-
wej. Pracy mozna b^dzie tez 
szukac na stoiskach powiato-
wych urzQdow pracy. 

Miejski Urz^d Pracy w Lu
blinie, ktoryjest wspolorga-
nizatorem imprezy zach^ca 

BEZROBOCiE WYZSZE NIZ PRZED ROKiEM 
18163 - tyle osob bezrobotnych byto zarejestrowanych w MUP na 
koniec marca 2013 rok. Rok wczesniej o tej samej porze bylo 
17 075 bezrobotnych 

firmy i instytucje, by jeszcze 
zgiaszaly swoj udzial w im
prezie. - Firmy nie ponosz^ 
zadnychkosztow, gdyz udzial 
wTargach Pracy jest bezplat-
ny zarowno dla wystawcow, 
jak i odwiedzaj^cych - zach^-
ca R6zycka-(j6rska. 

Targi odb^dq si? w Cen
trum Targowo - Wystawien-
niczym Targi Lublin w godz. 
9.30-14. Dlaczego takkrotko? 
-Takie bylo zyczenie wystaw
cow- odpowiadaj^ organiza-
torzy. 

0 TARGACH PRACY W INNYCH MIA-

STACH - SIR. 6 

ZGtOS SWOJ UDZIAL 

MUP Lublin czeka na z^osze-
nia do udziaty w Targach Pracy 
od pracodawcow. Na www. 
mup.lubiin.pl jest do pobrania 
formularzzgtoszeniowy. Do-
datkowe informacje: tel. 81 
46652 44. 


