Студенти коледжу на ярмарку кар’єри - 2017
16 травня 2017р. група студентів-випускників разом із фахівцем із сприяння
працевлаштуванню Годзь М.П. відвідала 28-й ярмарок кар’єри «Тебе шукає робота».
У сьогочасних умовах працевлаштування молоді є однією з найактуальніших
проблем, що зумовлена кількома факторами. Україна стоїть на межі змін, оновлення
чи навіть повного перезавантаження, коли всі надії і сподівання покладаються
виключно на нове покоління, позаяк саме людський капітал завжди був, є і буде
локомотивом економічного зростання країни. Молоді фахівці, котрі виходять на ринок
праці, неминуче стикаються з різними труднощами. Саме тому, допомогти здолати їх і
покликані вже традиційні ярмарки кар'єри, що проводяться спільно НУ «Львівська
політехніка» з обласним центром зайнятості.

Після офіційного відкриття Ярмарку кар’єри сотні відвідувачів ринули до
стилізованих хатинок, в яких представники підприємств пропонували різні варіанти
працевлаштування.

Відвідувачі

мали

можливість

віч-на-віч

поспілкуватися

з

представниками майже 90 фірм і компаній, які задекларували понад 3 тисячі
актуальних і перспективних вакансій для фахівців оборонної промисловості,
енергетики, ІТ-сфери, галузі торгівлі, обслуговування, машинобудівної індустрії.
Роботу пропонували як гуманітаріям (економістам, менеджерам, маркетологам,
адміністраторам), так і спеціалістам технічного профілю (інженерам, програмістам,
механікам, електрикам, а також спеціалістам швейної промисловості). Для студентства

цікавими були і пропозиції від Львівської ОДА. У рамках програми «Реалізуй себе у
владі» молодь запрошували стажуватися на посадах державних службовців.
Допоки працедавці «полювали» за потрібними кадрами, збирали резюме,
формували кадровий резерв, а потенційні працівники вивчали попит на робочу силу,
з’ясовували умови роботи та складові соціального пакета. Студенти-випускники мали
нагоду краще ознайомитися з кадровими вимогами працедавців до молодих фахівців, а
саме, їх здатністю до інновацій, готовністю до постійного самонавчання, освоєнню
знань і навичок щодо нових технологій, вмінню працювати з різними системами
мотивації.

В окремих наметах молодь під керівництвом спеціалістів центру зайнятості
проходила тести, щоб визначити професійну придатність або ж переглядала
електронну

базу

вільних

робочих

місць

і

вакантних

посад.

У

виїзному

консалтинговому центрі представники різних відомств надавали відвідувачам
консультації щодо застосування положень трудового, пенсійного, податкового
законодавства та з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. Водночас можна

було отримати поради з аспектів започаткування власного бізнесу, написання резюме,
техніки пошуку роботи, послуг служби зайнятості.
Отож, ярмарок кар’єри – це чудова нагода ознайомитися зі станом місцевого
ринку праці, поспілкуватись з представниками фірм і компаній, отримати максимум
корисної інформації про специфіку пропонованої роботи, довідатись, які додаткові
знання необхідно ще освоїти, щоби найповніше реалізувати свій професійний та
особистісний потенціал.
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