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PROGRAM:
Termin:
19 kwietnia (czwartek) 2012 r.
Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 6,
38-400 Krosno
Ramowy Program Targów:
8.00-8.30 – Rejestracja Wystawców-Pracodawców
8.30-9.00 – Uroczyste Otwarcie Targów
9.10-13.00 – Prezentacja Pracodawców na stoiskach
9.10-12.00 – Równoległe panele dyskusyjne w obszarach, w których kształci PWSZ
w Krośnie – sale audiowizualne
10.00, 11.00, 12.00 – losowanie upominków wśród zwiedzających
10.00 i 12.00 - Catering
13.00 – Losowanie wśród zwiedzających nagrody głównej – zakończenie Targów
Patronat honorowy:
Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Zaproszeni goście m.in.:
Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Teresa Kubas-Hul
Starosta Krośnieński - Jan Juszczak
Prezydent Miasta Krosna - Piotr Przytocki
Podkarpacki Kurator Oświaty - Jacek Wojtas
Firmy biorące udział w Targach Pracy w latach 2009-2012:
GOODRICH AEROSPACE POLAND, BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O., WSK „PZL-RZESZÓW” S.A.,
THONI ALUTEC SP. Z O.O., PGNIG TECHNOLOGIE SP. Z O.O., KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE S.A., ZELMER S.A., CELLFAST SP. Z O.O., CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I
SANITARNEJ – NOVUM, SPLAST SP. Z O.O., ZETO RZESZÓW, PGE OBRÓT S.A., GABŁO SP. J., P.P.H.U.
EKOLOT, RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O., ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH KROSNO SP. Z O.O., EBA SP. Z O.O.,
SOFTINTEGRATION SP. Z O.O., AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA,
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE, UZDROWISKO IWONICZ
S.A., UZDROWISKO RYMANÓW S.A., HOTEL NAFTA KROSNO, ZAKŁAD MIĘSNY JASIOŁKA, OSM
SANOK, MPGK KROSNO SP. Z O.O., VIENNA FINANSE SP. Z O.O., BANK PEKAO S.A., ALIOR BANK S.A.,
OVB ALLFINANZ POLSKA, PRZEDSTAWICIELSTWO AVIVA W KROŚNIE, PLAY, BIURO GEODEZJI,
WYCENY I POŚREDNICTWA, WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, CENTRUM EDUKACJI I
PRACY MŁODZIEŻY OHP W KROŚNIE, POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE, PZU S.A., F.H.U
„MERKURY” SP. Z O.O., WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ JASŁO, KOMENDA MIEJSKA POLICJI W
KROŚNIE, CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA KROSNO, PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, GRUPA
WHY NOT TRAVEL, AVON COSMETICS POLSKA SP. Z O. O., PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI.
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PWSZ w Krośnie jest uczelnią zawodową, co rozumiemy jako
zobowiązanie wobec naszych studentów: mamy im stworzyć warunki do
zdobycia umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Jest wielką troską
władz uczelni, by absolwenci budowali swoje kariery świadomie i by byli do
tego budowania dobrze wyposażeni. Jestem przekonany, że studia w PWSZ
w Krośnie są dla znacznej większości naszych słuchaczy dobrym
przygotowaniem

do

podjęcia

odpowiedzialności

za

własny

rozwój;

uruchamiając kierunki i specjalności staraliśmy się bowiem brać pod uwagę
badania rynku pracy na Podkarpaciu. Prognozowanie procesów społecznych
nie jest wprawdzie nigdy precyzyjne, ale staramy się dostosowywać
programy kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Jednym z ważnych przedsięwzięć temu służących jest europejski
projekt „Kurs na gospodarkę”, już w samej nazwie zawierający główną ideę,
z której mogą skorzystać studenci PWSZ w Krośnie. Obejmuje on wiele
działań, wśród nich także targi pracy, dające możliwość spotkania
pracodawców z przyszłymi pracownikami. Studentom dają one wyobrażenie
o szansach i twardych wymaganiach rynku, pracodawcom zaś pozwalają
przedstawić własne firmy i zostawić w głowach młodych ludzi pozytywne
wyobrażenie o ich potencjale.
Wierzę, że doprowadzając do tych spotkań pomagamy naszym
studentom w wyborze kierunku ich kariery. W trudnych czasach, gdy rynek
pracy wymaga wiele od wchodzących nań debiutantów, to spotkanie
z przyszłym pracodawcą może być bezcenne.
Życzę wszystkim uczestnikom targów pracy satysfakcji z rozmów
i przełamania barier, jakie w powszechnym wyobrażeniu stają przed
absolwentami podejmującymi pierwszą pracę.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
prof. ndzw. dr hab. Janusz Gruchała
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O Projekcie
Projekt „Kurs na gospodarkę! – Program rozwoju PWSZ w Krośnie”, finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), jest realizowany
od kwietnia 2009 roku do września 2012 roku. Jego budżet wynosi 1,9 mln złotych.
W ramach Projektu równocześnie realizowanych jest osiem zadań.
Na kierunki Mechanika i Budowa Maszyn Projekt wsparł nowe specjalności: Mechatronika
i diagnostyka samochodowa, Nawigacja powietrzna / Mechanika lotnicza, Obrabiarki sterowane
numerycznie. Z programu skorzystało 101 studentów, a spośród nich - 26-ciu ukończyło już
studia inżynierskie.
Na pierwszym roku studiów, studenci kierunków inżynierskich mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki. W ramach Projektu wzięło w nich udział
łącznie 540 osób (270 z matematyki i 270 z fizyki).

W ramach Projektu realizowane są praktyki studenckie, objęte dodatkową opieką merytoryczną.
Dotychczas uczestniczyło w nich 487 studentów kierunków inżynierskich (w 2012 roku
planowane jest uczestnictwo kolejnych 150 studentów).
Studenci mają możliwość udziału w spotkaniach z menedżerami odpowiedzialnymi za politykę
kadrową w wiodących firmach z regionu i spoza niego. Do tej pory odbyło się sześć debat,
w których uczestniczyło dziewiętnastu menedżerów i 856-ciu studentów (kolejna debata –
w czerwcu br.).
Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego. Dotychczas
z porady skorzystało 495 osób (w 2012 roku planuje się doradztwo dla 120-tu studentów).
Studenci ostatniego roku studiów mają możliwość skorzystania z bezpłatnego
dwunastogodzinnego kursu z zakresu poruszania się na rynku pracy. Z tej możliwości
skorzystało już 463 studentów. W 2012 roku planuje się przeprowadzenie szkolenia dla 150
studentów.
Nauczyciele akademiccy, w ramach Projektu, mają możliwość odbycia rocznego kursu
z zakresu nowoczesnych form kształcenia w systemie e-learningu. Dotychczas kurs ukończyło
czterdzieści osób, a w trakcie jest kolejnych 21. Poza tym, trzech pracowników PWSZ ukończyło
studia podyplomowe, a 47- szkolenia specjalistyczne (planuje się, że w 2012 roku jeszcze jedna
osoba ukończy studia podyplomowe a sześć - szkolenia specjalistyczne).
W ramach Projektu, corocznie odbywają się również Targi Pracy, w których w latach 2009-2012
wzięło udział kilkudziesięciu wystawców.
Dr inż. Piotr Lenik, Koordynator Projektu
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

PWSZ w Krośnie prowadzi działalność dydaktyczną od 1999 r. Dynamikę
rozwoju uczelni doskonale obrazuje rozwój oferty kształcenia. W 1999 roku studenci
rozpoczynali kształcenie na 5 specjalnościach, a w 2012 maturzyści mogą wybierać
spośród 13 kierunków i 30 specjalności. Uczelnia zwiększa ofertę kierunków
i specjalności kształcenia odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy.
W najbliższym czasie planuje się powołać: Biotechnologię, Kosmetologię
oraz Zarządzanie.
Uczelnia kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na
następujących kierunkach i specjalnościach:
Studia inżynierskie: Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Inżynieria środowiska,
Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo, Towaroznawstwo.
Studia licencjackie: Filologia (dwujęzykowe studia dla tłumaczy, filologia angielska,
filologia germańska), Język i kultura Rosji, Filologia polska, Pielęgniarstwo,
Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja.
PWSZ w Krośnie oferuje coś więcej niż tylko studia:
 kształcenie w trzech nowoczesnych kampusach wyposażonych w najnowszy
sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny;
 nowoczesną, multimedialną bibliotekę naukową;
 studia podyplomowe, kursy instruktorskie, kursy językowe i egzaminy
w Wewnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym British Council;
 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym z renomowanych uczelni
Krakowa, Lublina, Rzeszowa;
 bogatą ofertę wyjazdów na stypendia zagraniczne w uczelniach
europejskich i w Stanach Zjednoczonych;
 dobrze wyposażony akademik dla studentów spoza Krosna;
 pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego
zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania, stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych;
 możliwość działania w Studenckich Kołach Naukowych i w Klubie
Uczelnianym AZS;
 możliwość udziału w wystawach, konferencjach, imprezach studenckich
i spotkaniach ze znanymi ludźmi.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – świat wiedzy przed Tobą!

Dane uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno,
tel. 134375500, pwsz@pwsz.krosno.pl, www.pwsz.krosno.pl

6

GOODRICH AEROSPACE POLAND
ul. Żwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno
www.goodrich.com
Spółka Goodrich Krosno jest częścią globalnego koncernu Goodrich
Corporation - dostawcy systemów i usług dla przemysłu lotniczego
i obronnego. Goodrich Krosno jest producentem i wykonawcą
podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych (m.in. dla
takich firm, jak Boeing, Gulfsteam, Bombardier, Lockheed Martin,
Airbus). Firma posiada wymagane w branży certyfikaty, tj. ISO, AS 9000,
a także certyfikacje NADCAP dla procesów specjalnych. Każdego roku
Goodrich Krosno wdraża nowe projekty oraz technologie, pozwalające na
zapewnienie najwyższej jakości wyrobów.

BWI POLAND TECHNOLOGIES
SP. Z O.O., ODZIAŁ W KROŚNIE
ul. Gen. L. Okulickiego 7, 38-400 Krosno
www.bwigroup.com
W Polsce posiada zakład produkcyjny w Krośnie oraz nowoczesne
Centrum Badawczo - Rozwojowe w Krakowie. BWI Poland Technologies
jest spadkobiercą i kontynuatorem wieloletnich tradycji w zakresie
projektowania i wytwarzania podzespołów zawieszeń samochodowych,
zapoczątkowanych jeszcze w ramach koncernu General Motors
i kontynuowanych później, jako Delphi Corporation. Obecnie działając
pod skrzydłami nowego właściciela, chińskiego konsorcjum BWI Group,
firma jest światowym dostawcą zawieszeń na globalnym rynku pojazdów.
Zatrudnia ponad 4000 pracowników na całym świecie i ma swoje zakłady
produkcyjne w Azji, Ameryce Północnej i Europie. W Polsce posiada
zakład produkcyjny w Krośnie oraz nowoczesne Centrum Badawczo –
Rozwojowe w Krakowie.
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KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWLANE W KROŚNIE S.A.
ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
www.kpb.com.pl
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. prowadzi
działalność gospodarczą w segmencie usług budowlano-montażowych,
specjalizując się w wykonawstwie kompletnych obiektów budowlanych
m.in. z zakresu: budownictwa użyteczności publicznej, budownictwa
przemysłowego, budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego,
biurowego, sportowego oraz innych obiektów zgodnie z życzeniem klienta.
Firma zajmuje się remontami, rozbudową i modernizacją obiektów oraz
oferuje wynajem sprzętu budowlanego i parku maszyn. KPB w Krośnie
S.A. oferuje również realizację inwestycji, w tym współpracując
z podmiotami publicznymi w ramach projektów partnerstwa publicznoprywatnego.

WSK „PZL-RZESZÓW” S.A.
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
www.wskrz.com
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. jest światowej klasy firmą konstrukcyjnoprodukcyjną napędów lotniczych. Inwestuje zarówno w nowe technologie
jak i kapitał ludzki. Oferuje możliwość rozwoju, poprzez programy
finansowania studiów, czy szkoleń. Firma poszukuje konstruktorów,
technologów, metalurgów, inżynierów materiałowych, operatów maszyn
konwencjonalnych oraz maszyn sterowanych numerycznie, kupców
i finansistów.

8

THONI ALUTEC SP. Z O.O.
ul. Przybyszewska 1, 37-450 Stalowa Wola

www.thoni-alutec.pl
Firma Thoni Alutec specjalizuje się w produkcji odlewów ze stopów
aluminium w formach piaskowych oraz kokilach. Dziesiątki lat
doświadczeń przekazywanych w rodzinie Thoni z pokolenia na pokolenie,
stały rozwój produkcji odlewów z aluminium, doskonalenie technologii
odlewania oraz szkolenie wysokokwalifikowanej kadry sprawiły, że
Zakład odgrywa kluczową rolę na międzynarodowej scenie producentów
odlewów ze stopów aluminium i jest uznawany za jedną
z najnowocześniejszych odlewni aluminium na świecie.

PGNIG TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
www.technologie.pgnig.pl
PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy,
uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego,
podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych
oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce. Działając
w elastycznej, dostosowywanej do zadań i potrzeb, menedżerskoinżynierskiej strukturze, w bliskich kontaktach z inwestorami, Firma jest
przygotowana na realizację nawet najtrudniejszych projektów.
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ZETO RZESZÓW SP. Z O.O.
ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

www.zetorzeszow.pl
ZETO Rzeszów jest teleinformacyjną firmą, która istnieje na Podkarpaciu
od czterdziestu pięciu lat. Klienci to m.in.: ZUS, organizacje rządowe
i samorządowe, wiele czołowych firm z Podkarpacia. Oferuje pełny pakiet
usług handlowo-serwisowo-wdrożeniowych, począwszy od konsultacji
i projektów, przez m.in. instalację okablowania strukturalnego, dobór,
dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania. W urzędach miast i gmin
ZETO wdraża zintegrowany system GMINA oraz system obiegu
dokumentów El-Dok.

CELLFAST SP. Z O.O.
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola
www.cellfast.com.pl
Początkowo Cellfast był niewielkim zakładem produkującym węże
ogrodnicze. Dzięki wytrwałości, zaangażowaniu i konsekwencji
w działaniu, w ciągu kilku lat, firma stała się liczącym producentem węży
i akcesoriów ogrodniczych. Dzisiaj jest jednym z wiodących producentów
w swojej branży w Europie. Jest zdecydowanym liderem na rynku
krajowym i liczącym się eksporterem dla wielu krajów Europy i świata.
Wysoko wyspecjalizowana kadra, najwyższa jakość potwierdzona
certyfikatami oraz szybka i profesjonalna obsługa pozwalają sprostać
oczekiwaniom wymagających Klientów.

10

FHU. GABŁO SP.J.
ul. Podkarpacka 2, 38-400 Krosno

www.gablo.com.pl
FHU. GABŁO sp. j. to autoryzowany Salon i Serwis Volkswagena.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Firma zapewnia pełny
serwis ubezpieczeniowy oraz obsługę finansową. Sprzedawcy oferują tu
najkorzystniejsze warunki finansowania zakupu samochodu (kredyt,
leasing) oraz pomagają dobrać odpowiedni pakiet ubezpieczeń. W celu
uzyskania szerszych informacji, prosi się o kontakt z salonem - doradcy są
do dyspozycji wszystkich Klientów.

ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH
W KROŚNIE SP. Z O.O.
ul. Łukasiewicza 93, 38-400 Krosno
www.zrg.krosno.pl
ZRG Krosno Sp. z o.o. jest jedną z największych firm w Polsce, która
oferuje szeroki zakres specjalistycznych prac serwisowych związanych
z eksploatacją ropy i gazu oraz wód termalnych i mineralnych. Oferuje
m.in.
Rekonstrukcje
i serwisowanie
odwiertów,
projektowanie
i wykonywanie zabiegów stymulacyjnych, prace jednostką azotową oraz
jednostką Coiled Tubing, prace wyciągiem linowym, pomiary parametrów
złożonych, wyposażenie wgłębne odwiertów, wykonywanie wierceń
rdzeniowych. Firma dysponuje wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem
technicznym oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą
pracowników. Stosuje nowoczesne techniki i technologie prac,
zapewniające wysoką jakość usług.
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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODENIZACJI ROLNICTWA ODDZIAŁ
KROSNO
ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno
www.arimr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku.
Została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej.
Zajmuje się wdrażaniem w rolnictwie i na obszarach wiejskich
instrumentów współfinansowanych z unijnego budżetu oraz udzielaniem
pomocy ze środków krajowych. Agencja jako wykonawca polityki rolnej,
ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR
podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie
gospodarowania środkami publicznymi.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W SANOKU
ul. Przemyska 22, 38-500 Sanok
www.osm.sanok.pl
Firma produkcyjna z branży spożywczej, przerabiająca mleko krowie
i owcze. Współpracuje z największymi sieciami sklepów hurtowniami
w całej Polsce. Mleko odbiera od ośmiuset dostawców z 22 gmin
w 6 powiatach województwa podkarpackiego. Głównymi produktami są
napoje fermentowane takie jak jogurty naturalne i owocowe, maślanki,
kefiry, a także masło, twarogi, sery twarde. Jakość produktów OSM Sanok
została potwierdzona wieloma zdobytymi nagrodami i wyróżnieniami.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

www.ekrosno.pl
MPGK w Krośnie jest spółką samorządową działającą w branży
komunalnej. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie
i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania oraz
centralnej ciepłej wody. Do innych zadań Spółki należy m.in.: pobór,
oczyszczanie i rozprowadzanie wody, odbiór ścieków komunalnych oraz
oczyszczanie terenu miasta Krosna z nieczystości stałych, utylizacja
nieczystości, a także prowadzenie składowiska odpadów komunalnych.

SOFTINTEGRATION
SP. Z O.O.
ul. Kisielewskiego 4, 38-400 Krosno
www.softin.pl
Firma Softintegration specjalizuje się we wdrażaniu systemów
informatycznych
w
zakresie
zarządzania,
pomagających
w uporządkowaniu procesów wewnętrznych oraz w optymalnym
wykorzystaniu zasobów organizacyjnych. Współpracuje z renomowanymi
krajowymi dostawcami oprogramowania i sprzętu, a oferowane
rozwiązania informatyczne oparte są głównie o technologie firmy
Microsoft. Zaplecze programistyczne i wdrożeniowe Firmy, umożliwia
elastyczne dostosowanie oferowanego systemu do specyfiki danej
organizacji.
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CENTRUM TECHNIKI
GRZEWCZEJ I SANITARNEJ
„NOVUM”
ul. Wyszyńskiego 2, 38-400 Krosno
www.novum.biz
Firma Novum oferuje nowoczesne, efektywne i bezpieczne technologie
grzewcze i sanitarne, w tym zarówno instalacje wewnętrzne, jak i sieci
zewnętrzne, instalacje wodno–kanalizacyjne, centralnego ogrzewania,
a także wentylacji i klimatyzacji w pełnym zakresie. Firma wykonuje
nowoczesne instalacje z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła oraz
wszelkiego typu kotłownie zarówno gazowe, jak i na paliwa stałe. Ma
ogromne doświadczenie w budowaniu sieci zewnętrznych wodnokanalizacyjnych oraz ciepłowniczych. W zakresie swoich usług oferuje
również wykonywanie kompleksowej termomodernizacji budynków
z dociepleniem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

SPLAST SP. Z O.O.
ul. Łukasiewicza 43, 38-460 Jedlicze
www.splast.com.pl
Firma SPLAST specjalizuje się w przetwórstwie metodą wtrysku
technicznych tworzyw termoplastycznych dla klientów z branży
motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej
produkując detale o wysokich parametrach technicznych i jakościowych.
SPLAST jest także największym polskim, a również czołowym
europejskim producentem profesjonalnego sprzętu do utrzymywania
czystości, który znajduje szerokie zastosowanie w efektywnym sprzątaniu
biur, hoteli, szpitali, szkół, zakładów przemysłowych, itp. Obecnie ponad
49% swojej produkcji eksportuje niemalże do wszystkich krajów
europejskich. Dzięki prężnemu rozwojowi Firma mocno inwestuje w ludzi,
szkoląc i zatrudniając nowych pracowników. Obecnie zatrudnia około 230
osób.
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EBA SP. Z O.O.
ul. Ks. J. Popiełuszki 86, 38-401 Krosno

www.eba.pl
EBA Sp. z o.o. istnieje od 1978 r. i jest firmą zatrudniającą ponad 170
osób. Jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji wyrobów ze
stali oraz urządzeń mechanicznych dla różnorodnych zastosowań. Obecnie,
najważniejsze segmenty produkcji Firmy to regały ekspozycyjne,
architektura ogrodowa, gilotyny do cięcia papieru oraz automaty
vendingowe. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym,
w tym szeregu maszynami sterowanymi numerycznie oraz nowoczesną
malarnią proszkową.

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ RZESZÓW
ul. ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów
www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów pełni funkcję Operatora Systemu
Dystrybucyjnego na obszarze czterech województw: podkarpackiego oraz
części lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Spółka prowadzi
działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze 16.382
km2 poprzez służby Centrali i jedenaście Rejonów Energetycznych (RE):
Rzeszów Teren, Jasło, Staszów, Sanok, Stalowa Wola, Krosno, RzeszówMiasto, Tarnobrzeg, Janów Lubelski, Leżajsk i Mielec.
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POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
www.pzu.pl
Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim
rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności
ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia
na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają
do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. Czołowa pozycja Grupy
PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje
potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.

OVB ALLIANZ POLSKA
ul. Lwowska 29A, 38-400 Krosno
www.ovb.pl
Firma OVB rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku w Kolonii oferując
swoim klientom pomoc w budowaniu stabilnej przyszłości. Obecnie działa
w 14 krajach Europy. W Polsce funkcjonuje od roku 1992 pod nazwą
"OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa" od początku pełniąc rolę lidera
na rynku pośrednictwa finansowego. Dzięki ponad czterdziestoletniemu
doświadczeniu Firma osiągnęła siłę i sukces; w branży jest na samym
szczycie, a wiedza i zdobyte doświadczenie zapewniają klientom
kompleksowy zakres usług o wysokim standardzie.
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GRUPA
WHY NOT TRAVEL
ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów
www.whynottravel.pl
Grupa Why Not TRAVEL działa w sektorze turystycznym. To
profesjonalny i ambitny zespół, który swoim działaniem udowadnia, że
podróżowanie pod każdą szerokość geograficzną i w każdym celu może
być prawdziwą przyjemnością. Główna siedziba firmy znajduje się
w Rzeszowie, a odziały mieszczą się w Krośnie, Krakowie i Lublinie.
Grupa Why Not TRAVEL świadczy usługi w zakresie rezerwacji biletów
lotniczych, hoteli, ubezpieczeń podróży oraz wynajmu samochodów.
Organizuje urlopy, wakacje oraz wyjazdy służbowe na całym świecie.
Oferuje również zagraniczne programy edukacyjne.

UZDROWISKO IWONICZ S.A.
Al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz Zdrój
www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl
Iwonicz Zdrój jest największym i najstarszym uzdrowiskiem
w województwie podkarpackim, od lat przyciąga uwagę kuracjuszy nie
tylko z Polski, ale i z całej Europy. Poddany troskliwej opiece
konserwatorskiej urzeka pięknem architektury Starego Pałacu, Starych
Łazienek, Pijalni Wód Mineralnych, Domu Zdrojowego, Białego Orła
i innych budynków. Iwonicz Zdrój jest prężnie działającym i nadal
rozwijającym się ośrodkiem sanatoryjno – wypoczynkowym, który dzięki
ograniczonej rozbudowie nie stracił swoistej atmosfery i uroku. Obecnie,
corocznie leczy się i wypoczywa w Uzdrowisku około 50 tysięcy osób.
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F.H.U „MERKURY” SP. Z O.O.
ul. Czajkowskiego 51, 35-400 Krosno
www.merkurymarket.pl
Firma Merkury powstała w 1991 r. i od początku swojej działalności
zajmuje się dystrybucją artykułów wyposażenia wnętrz oraz materiałów
budowlanych. Markety Merkury zapewniają swoim klientom dostęp do
najbogatszej w regionie oferty płytek ceramicznych eksponowanych na
wielu metrach kwadratowych powierzchni. Szeroki wybór wzorów płytek,
markowych producentów - polskich i zagranicznych, w tym m.in. z Włoch,
Niemiec oraz Hiszpanii zadowoli gusta nawet najbardziej wymagających.

AVON
COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa
www.avon.pl
AVON to światowy lider na rynku kosmetycznym, oferujący kobietom
najwygodniejszą możliwość bezpośrednich zakupów. Na polskim gruncie
pod marką Avon kryją się trzy niezależne spółki: Avon Cosmetics Polska,
Avon Operations Polska oraz Centrum Usług Finansowych. Avon
Cosmetics Polska, do życia powołano w 1992roku. Konkurencyjność
Firmy wobec innych koncernów kosmetycznych płynie niewątpliwie
z unikatowego kanału dystrybucyjnego i zapewnieniu klientom
indywidualnej obsługi dostosowanej do ich oczekiwań.
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ALIOR BANK S.A.
ul. Pawła z Krosna 2, 38-400 Krosno

www.aliorbank.pl
Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie
segmenty rynku. Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny
rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidarnej bankowości. Oferta
skierowana jest dla Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług,
doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia
w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie
wybranym najzamożniejszym Klientom oraz produkty dotąd niedostępne
na rynku.

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP Z O.O
ul. Blich 2, 38-400 Krosno
www.miastoszkla.pl
Celem głównym projektu pod nazwą CDS jest stworzenie
konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze
unikatowym i ponadregionalnym. Opierając się na bogatej tradycji
produkcji szkła w Krośnie, planowane jest utworzenie grupy atrakcji
turystycznych, połączonych wspólnym tematem, jakim jest „szkło”.
Projekt jest unikatowy i dzięki dofinansowaniu, które pozwoli na
zastosowanie szerokiego spektrum działań promocyjnych oraz
przeprowadzenie modernizacji budynków, stworzony zostanie flagowy
produkt na turystycznej mapie kraju i Europy.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
www.pupkrosno.info
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje zadania państwa w zakresie
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej. Celem Urzędu jest zapewnienie pracodawcom odpowiednio
przygotowanej kadry, a poszukującym pracy udzielenie pomocy
w znalezieniu stałego zatrudnienia.
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ JASŁO
ul. Kościuszki 24, 38-200 Jasło

www.jaslo.wku.wp.mil.pl
W chwili obecnej Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle stoi przed
nowymi zadaniami wynikającymi z profesjonalizacji Sił Zbrojnych.
Najbliższy czas przyniesie sporo zmian, zarówno w charakterze instytucji,
jak i w realizowanych przez nią obowiązkach.

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno

www.pigkrosno.pl
Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego
powstałą 1994 roku. Działa na obszarze województwa podkarpackiego
i obecnie zrzesza ponad sześćdziesiąt podmiotów gospodarczych różnej
wielkości i różnych branż z terenu Podkarpacia. Głównym celem
działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych
zrzeszonych w niej podmiotów.
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KROŚNIE
ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno

www.podkarpacka.policja.gov.pl
Jednostka organizacyjna na terenie powiatu krośnieńskiego. Policja to
umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE
ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów
www.wup-rzeszow.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest samorządową jednostką
organizacyjną, która realizuje zadania Województwa Podkarpackiego
w zakresie polityki rynku pracy. Urząd świadczy usługi rynku pracy
skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz
pracodawców.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ W KROŚNIE
ul. Lewakowskiego 27b, 38-400 Krosno
www.wup-rzeszow.pl/cipkz
W województwie podkarpackim funkcjonuje pięć Centrów Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej: w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu,
Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Są to placówki, które działają w ramach
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i funkcjonują jako
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w prowadzeniu poradnictwa
zawodowego poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie
planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących
pracy.
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CENTRUM EDUKACJI I PRACY
MŁODZIEŻY OHP
ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno
www.ohp.pl
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana
przez Ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania
w zakresie
zatrudnienia
oraz
przeciwdziałania
marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także w zakresie jej kształcenia
i wychowania.

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI
– REGIONALNY KOORDYNATOR PROGRAMU
„PROJEKTOR – WOLONTARIAT
STUDENCKI”
ul. Futoma 168, 36-030 Błażowa
www.fpdim.org
Projektor – wolontariat studencki to ogólnopolski program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju
Wolontariatu. Projektor zmienia na lepsze przyszłość wielu dzieci
mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci
biorący udział w Programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją
wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do
rozwoju. Jednym zdaniem – Twoja studencka pasja, Twój talent i Twoje
zainteresowania, stają się źródłem dziecięcej radości.
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GOODRICH AEROSPACE
BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W KROŚNIE
KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE
S.A.
WSK „PZL-RZESZÓW” S.A.
THONI ALUTEC SP. Z O.O.
PGNIG TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
ZETO RZESZÓW TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
“CELLFAST” SP. Z O.O.
GABŁO SP. J. AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGEN
ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH KROSNO SP. Z O.O.
ARIMR ODDZIAŁ W KROŚNIE
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANOKU
MPGK KROSNO SP. Z O.O.
SOFTINTEGRATION SP. Z O.O.
CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ – NOVUM
SPLAST SP. Z O.O.
EBA SP. Z O.O. KROSNO
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA OBRÓT S.A.
PZU S.A.
OVB ALLFINANZ POLSKA
GRUPA WHY NOT TRAVEL
UZDROWISKO IWONICZ S.A.
F.H.U „MERKURY” SP. Z O.O.
AVON COSMETICS POLSKA SP. Z O. O.
ALIOR BANK S.A.
CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA KROSNO
POWIATOWY URZĄD PRACY KROSNO
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ JASŁO
PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KROŚNIE
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY RZESZÓW
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
W KROŚNIE WUP RZESZÓW
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W KROŚNIE
PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE
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PATRONI MEDIALNI TARGÓW PRACY:

LOSOWANIE UPOMINKÓW: GODZ. 10:00, 11:00, 12:00
LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ: GODZ. 13:00
FUNDATOR GŁÓWNEJ NAGRODY
„WYCIECZKI DO BRUKSELI”:

GŁÓWNY FUNDATOR UPOMINKÓW:

24

