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8 квітня у Спорткомплексі НТУ «ХПІ» пройшов щорічний Ярмарок робочих місць,
організаторами якого були Центр кар’єри нашого вузу, Харківський регіональний центр
зайнятості та Орган студентського самоврядування «Студентський альянс» НТУ «ХПІ».
«Сьогодні університет готує фахівців за 96 спеціальностями, і наше головне завдання –
забезпечити випускників першим робочим місцем, – урочисто відкрив Ярмарок ректор НТУ
«ХПІ» професор Л.Л. Товажнянський. – Ми сподіваємося, що тут наші студенти знайдуть
собі роботу й укладуть угоди на проходження практики».
Почесними гостями Ярмарку робочих місць були заступник голови Харківської обласної
державної адміністрації І.М. Шурма, начальник управління освіти і науки ХОДА Р.В. Шаповал
і директор Харківського обласного центру зайнятості В.Л. Міненко.
Цього року 51 компанія взяла участь у Ярмарку «Політех – 2011», щоб запропонувати
молодим фахівцям вакансії, познайомити з умовами праці. «Наша мета на Ярмарку робочих
місць – популяризувати бізнес-сервіс центр компанії Сан ІнБев Україна та знайти молодих
фахівців, які прагнуть працювати, здатні швидко вчитися та мріють про гідну кар’єру», –
говорить Марина Іпполітова. Більшість компаній традиційно беруть участь у цьому заході,
так компанія «P&G Україна» понад п’ять років успішно презентує себе на Ярмарку. «Я сама
знайшла роботу під час одного із Ярмарків. Проходила стажування в компанії, тому ще
студенткою кафедри технології жирів я знала, що працюватиму саме тут, – говорить Юлія
Гончар, начальник відділу охорони праці на одному з заводів «P&G». – Нашій компанії
потрібні молоді ініціативні люди з технічною освітою, а де ж іще шукати, як не в ХПІ».
Загалом захід проходив жваво: студенти цікавилися вакансіями, заповнювали анкети, а
роботодавці роз’яснювали бажаючим умови праці, розповідали про нові кадрові проекти.
Під час роботи Ярмарку працювали три семінари: «Арт-підготовка – запорука успіху, або Як
пройти співбесіду» від рекрутингового агентства BCG, «Особливості пошуку роботи через
Інтернет», який провели фахівці Інтернет-порталу «Робота в Харкові», та «Початок успішної
кар’єри для студентів та випускників» від консалтингової фірми «Аргумент». Студенти мали
змогу поспілкуватися та задати питання професіоналам в галузі працевлаштування,

ListArticles.asp?id=149


отримати практичні поради щодо пошуку роботи, написання резюме та успішного подолання
співбесіди.


