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Posiadasz doświadczenie i nie boisz się nowych wyzwań?
 Jesteś gotów na współpracę z liderami branży IT w Polsce i nie tylko?

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Targów Kariery!

To innowacyjne wydarzenia organizowane wyłącznie dla specjalistów branży IT z całego kraju. 
Podczas  targów  będziesz  miał  okazję  nawiązać  bezpośredni  kontakt  z  przedstawicielami 
największych firm, porównać ich oferty pracy i przekazać im swoje CV.  Spotkasz osoby związane 
z twoim obszarem zainteresowań zawodowych. Dodatkowo będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę 
dzięki ciekawym prelekcjom znanych i cenionych ekspertów branży IT, certyfikowanych trenerów 
oraz psychologów biznesu. 

Co nas wyróżnia?

• Rejestracja kwalifikowana
• Uczestnicy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym
• Starannie wyselekcjonowana grupa specjalistów
• Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą
• Szybka i skuteczna rekrutacja
• Nawiązanie kontaktów biznesowych
• Ogólnopolska promocja firmy
• Wysoka frekwencja i duże zainteresowanie
• Współpraca merytoryczna z ekspertami 
• Warsztaty i szkolenia

Jako jedyni organizujemy Targi Pracy dla specjalistów w aż 10 miastach Polski! Ponieważ zależy 
nam na wysokiej  frekwencji,  a  Uczestnikami Targów są osoby aktywne zawodowo - wszystkie 
wydarzenia organizujemy w soboty. Uważnie słuchamy i analizujemy wszystkie sugestie, które do 
nas trafiają.  Każdego dnia stawiamy sobie nowe cele.  Do udziału w Targach zapraszamy tylko 
renomowane firmy z najciekawszymi ofertami pracy, bo zależy nam na współpracy z najlepszymi. 
Wysoki standard organizowanych wydarzeń i spełnienie Państwa oczekiwań to nasz priorytet.

Targi Kariery to przede wszystkim inwestycja w przyszłość – szansa na poznanie potrzeb rynku 
pracy, porównanie ofert prezentowanych firm oraz możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu 
z potencjalnym pracodawcą. 



Co jeszcze czeka na Was podczas Targów Kariera IT,Programisty i 
Testera?

Mamy do rozlosowania mnóstwo nagród

Podczas targów odbędą się prelekcję prowadzone przez Specjalistów Branży.

Do udziału w targach zapraszamy osoby , które chętnie podejmą prace na stanowiskach:

− Programiści: Java, .NET, PHP, MySQL,HTML, JavaScript, C/C++/C# itp.
− Software Development Engineer
− Analyst Programmer
− Project Leader
− Programiści aplikacji internetowych, Mobile and Front-End Developer
− Tester Oprogramowania 
− Administrator Baz Danych 
− Administrator sieci Wan/Lan; Projektant Sieci
− Data Warehouse Manager (administrator magazynu danych) 
− Projektant Sieci; Konsultant Modułowy
− Fron-End-Developer
− Architekt Rozwiązań IT , Audytor IT, Architekt Rozwiązań, Analityk IT i wiele innych!

Udział w targach jest bezpłatny. Wystarczy dokonać rejestracji online. 

http://careercon.pl/karierait/poznan/rejestracja


