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Dlaczego warto?

Wymarzony pracodawca

Akademickie Targi Pracy to 
doskonałą okazja do znalezienia 
wymarzonego pracodawcy. Wy-
stawcy w swojej ofercie proponują 
odwiedzającym ciekawe miejsca 
pracy, praktyki i staże. W 2018 
roku w ATP wzięło udział ponad 
130 wystawców, co oznacza tysią-
ce ofert z różnych branż. Podczas 
ostatniej edycji  wśród wystaw-
ców znalazł się Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, każdy zainteresowany 
mógł spotkać się i porozmawiać  
z przedstawicielami Funduszu 
uzyskując odpowiedzi na nurtują-
ce go pytania.

Informacje z pierwszej ręki

Na Targi zazwyczaj z firm dele-
gowani są przedstawiciele działów 
HR i PR którzy są odpowiedzialni 
za rekrutację. Oznacza to, że jest 
to doskonała okazja do zapozna-
nia się z pierwszej ręki nie tylko  
z ofertami, ale również z tym jak 
wygląda kultura organizacyjna 
firmy, czy też ze  szczegółowymi 
wymaganiami jakie stawia firma 
przed kandydatami na dane sta-
nowisko. Nawet jeśli w chwili od-
bywania się Targów, odwiedzający 
nie szukają żadnej pracy, praktyki 
lub stażu to mają okazję uzyskać 
informacje o tym jakie firmy i kie-
dy w przyszłości będą poszukiwać 
pracowników. HR-owcy chętnie 
dzielą się takimi informacjami, ale 

nie z każdym i nie wszędzie. Po 
prostu trzeba przyjść i zapytać.

Szkolenia prowadzone przez 
praktyków

Poza wystawcami organizatorzy 
Targów starają się zapewnić odwie-
dzającym dodatkowe atrakcje. Jed-
nymi z nich są szkolenia organizo-
wane przez przedstawicieli firm 
wystawiających się na Targach.  
W związku z różnymi profilami 
działalności przedsiębiorstw te-
matyka szkoleń jest bardzo zróż-
nicowana, dlatego każdy jest w 
stanie znaleźć przynajmniej jed-
no szkolenie, które go zaciekawi. 
Szkolenia odbywają się w Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego 
Politechniki Łódzkiej i są bezpłat-

Akademickie Targi Pracy 
w Łodzi 2019

Akademickie Targi Pracy są jednym z projektów, który z lokalnej inicjatywy rozrósł 
się do zawrotnych rozmiarów i dziś są największą tego typu imprezą w Polsce. Od 13 
lat raz w roku, w jednym miejscu gromadzą się wystawcy z  regionu łódzkiego i z całej 
Polski – są to  zarówno firmy działające lokalnie jak i wielkie koncerny o zasięgu świa-
towym.  Cykliczność wydarzenia i jego ciągłość niewątpliwie świadczą o jego sukce-
sie, a to wszystko dzięki organizatorom, którzy rok w rok dokładają wszelkich starań, 
aby ATP było jeszcze lepsze. 10 kwietnia 2019 roku w Hali Expo przy al. Politechniki 4 
odbędzie się kolejna - 14. edycja Akademickich Targów Pracy. Warto zapamiętać tą 
datę, aby nie przegapić takiego wydarzenia.
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ne - ale należy pamiętać, że trzeba się na nie wcze-
śniej zapisać. Najlepiej jak najszybciej, ponieważ licz-
ba uczestników jest niewielka, a chętnych jest dużo. 
Zapisy odbywają się przez formularz na stronie inter-
netowej ATP.

Celebryta

ATP może pochwalić się tym, że gości specjalnego 
prelegenta, który w trakcie odbywania się Targów wy-
głasza inspirujący wykład. W 2018 roku była to Pani 
Dorota Wellman, która poprowadziła motywującą 
prelekcję pt.: „Myślenie poza schematami, poszuki-
wanie nowych rozwiązań i osiąganie celów w życiu”. 
Podczas 14 edycji również spodziewany jest gość spe-
cjalny, nie mniej na ten moment jest to niespodzianka 
i możemy Was tylko zaprosić na 10 kwietnia..  

Strefa dla każdego

Nie należy zapomnieć o strefie doradczej i strefie 
chilloutu. Strefa doradcza to wyznaczone miejsce,  
w którym można spotkać się z profesjonalnym dorad-
cą zawodowym, między innymi po to, aby sprawdzić 
poprawność swojego CV, skonsultować swoją ścieżkę 
kariery i rozwiać wątpliwości w obszarze przyszło-
ści zawodowej. Strefa chilloutu natomiast to miejsce,  
w którym można odpocząć od mocy wrażeń, ale rów-

nież skorzystać z atrakcji, które już po raz kolejny 
będą zapewniane przez FitFabric.

Dla kogo Targi?

Akademickie Targi Pracy są organizowane z my-
ślą o studentach i absolwentach uczelni wyższych. 
Wszyscy wystawcy kierują swoją ofertę właśnie do tej 
grupy dlatego Targami powinni być zainteresowani 
wszyscy studenci i absolwenci uczelni wyższych po-
szukujący praktyki, stażu, pracy lub po prostu ci, któ-
rzy interesują się sytuacją na rynku pracy i rozwojem 
własnej kariery zawodowej. 

Warto podkreślić, że wstęp na wydarzenie dla 
wszystkich odwiedzających jest bezpłatny i z wyjąt-
kiem szkoleń nie wymaga wcześniejszej rejestracji, 
dlatego nie może Was tam zabraknąć. 

 Więcej bieżących informacji na stronie internetowej: 
www.atp.lodz.pl 
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