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Bydgoszcz, 6 października 2016 r. 

 

 
 

Sobota z pracodawcą – pierwsza edycja 

 

15 października drzwi kilkunastu bydgoskich firm staną otworem przed potencjalnymi pracownikami. Tego 

dnia organizowana jest bowiem pierwsza edycja akcji „Sobota z pracodawcą”. To doskonała okazja, by 

porozmawiać twarzą w twarz z rekruterami i zostawić im swoje CV. 

Dzień otwarty będzie trwał od 9.00 do 15.00, a jego celem jest ułatwienie   procesu rekrutacji.  Wydarzenie 

jest organizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, która wspiera zarówno przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy, jak również osoby poszukujące zatrudnienia. 

W pierwszej edycji „Soboty z pracodawcą” weźmie udział kilkunastu partnerów, którzy poszukują 

specjalistów o zróżnicowanych umiejętnościach, od ślusarzy zawodowych i magazynierów, przez doradców 

klienta biznesowego i konsultantów, po programistów i przedstawicieli branży IT.  

Wszelkich informacji o procesie rekrutacji udzielą specjaliści z firm:  

 SHAPERS’ POLSKA Sp. z o. o.,  

 PESA Bydgoszcz SA, 

 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o. o.,  

 Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.,  

 CS Group Polska Sp. z o. o.,  

 iQor Polska Sp. z o.o.,  

 Media System Sp. z o. o.,  

 OPONEO.PL S.A., 

 PZU S.A.,  

 SDL Poland Sp. z o. o.,  

 Zakład Elektroniczny SiMS Sp. z o. o.,  

 Sunrise System Sp. z o. o.  

 Unilever Polska S.A. 

 
Pełna lista stanowisk, na jakie trwa rekrutacja w powyższych firmach, dostępna jest na stronie internetowej  

www.barr.pl/sobota-z-pracodawca 

https://www.facebook.com/events/1240972212632873/ 

 
 
*** 
 
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, spółka publiczna 

działająca na zasadach „non profit”. Powołana została w 2013 roku przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko 

rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz  promocji gospodarczej. Zadania Agencji 
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koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich 

realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej. Działania podejmowane 

przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, promocji gospodarczej 

miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych. 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia 

inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz.  

 
Kontakt z mediami: 
Łukasz Machała 
Tel.: 52 58 58 287 
Email: lukasz.machala@barr.pl  
 
 

 

mailto:lukasz.machala@barr.pl

