
5. ročník
veľtrhu práce

2014 Výstavisko Incheba Expo Bratislava
5. - 6. marca 2014

Dvojdňové podujatie zamerané
na ponuku práce, vzdelávanie a rekvalifi káciu

●  oslovte osobne viac ako 15 000 návštevníkov zaujímajúcich sa o trh práce
●  zasiahnite všetky cieľové skupiny na jednom mieste
●  spolupracujte s jednotkou na on-line pracovnom trhu na Slovensku
●  zdvihnite latku vášho personálneho marketingu o ďalší stupeň vyššie
●  nazbierajte si životopisy aj do zálohy

Profesia days 2013 v číslach: 
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Vybraní vystavovatelia 2013

Ako boli so štvrtým ročníkom veľtrhu spokojní vystavovatelia?

Matador Holding, a.s.
„Tešili sme sa vysokej účasti a tiež nás potešilo množstvo mladých ľudí s vážnym záujmom o 
prácu. Bolo skvelé stretnúť sa s mnohými tvárami z profesionálneho života. Pozitívne 
hodnotím prístup aj Key account managerov Profesie, starostlivosť a príjemnú atmosféru
medzi HR a spoločnosťami. Super boli aj prednášky pre uchádzačov o zamestnanie, kde sa 
mohli dozvedieť veľa praktických informácií.“ (Mgr. Katarína Hajdinová)

T-Systems Slovakia s.r.o.
„Ako pozitívum pre nás bolo množstvo ľudí, ktorí sa zaujímali o našu spoločnosť a to, že sme 
mohli robiť “osvetu” toho kto a čo je T-Systems Slovakia. Ľudia boli naozaj rôznorodí a vďaka 
tomu sme mali lepších i slabších uchádzačov. Pozitívum bola pre náš tím aj VIP miestnosť pre 
kávu a obed, kde sme si mohli od ľudí oddýchnuť.“
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AKREDITOVANÉ POČÍTAČOVÉ KURZY
ŠKOLENIA A IT SEMINÁRE

Zúčastnili by ste sa veľtrhu práce
aj v budúcnosti?

A čo Vy?
Kde budete 5.-6. marca 2014?

●  áno
●  nie
●  neviem

93%

5%
2%

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok

*spätná väzba od vystavovateľov 
4.ročníka podľa dotazníkov“


