WIRTUALNE TARGI KARIERY NYS DOL
Zasoby dla osób poszukujących pracy

CO TO SĄ WIRTUALNE TARGI KARIERY?

DZIEŃ NA ŻYWO

Wirtualne targi kariery to dynamiczne rozwiązanie, które pomaga
osobom poszukującym pracy uwolnić się od ograniczeń związanych
z tradycyjnymi wydarzeniami związanymi z rekrutacją pracowników.
Udostępniając platformę online, Departament Pracy Stanu Nowy Jork
ma na celu umożliwienie osobom poszukującym pracy nawiązywanie
kontaktu z firmami w czasie rzeczywistym w środowisku wirtualnym,
przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznej atmosfery wydarzenia
odbywającego się w świecie fizycznym.

Podczas wydarzenia na żywo można przeglądać stoiska wystawców
oraz różne oferty pracy, a także rozmawiać z rekruterami/
przedstawicielami firm.

PLATFORMA ONLINE
Departament Pracy Stanu Nowy Jork z przyjemnością przedstawia
unikalne środowisko cyfrowe, które umożliwia wyszukiwanie firm
i stanowisk, składanie podań o pracę oraz nawiązywanie kontaktów
z potencjalnymi rekruterami.
Oto niektóre funkcje platformy:
• P
 rzyjazny dla urządzeń mobilnych design oferujący użytkownikom
nieograniczone możliwości
• M
 ożliwość uczestniczenia w warsztatach i oglądania pomocnych
filmów
• Możliwość udostępniania życiorysów rekruterom

JAK DZIAŁA PLATFORMA?

KORZYŚCI
• Z
 apoznajesz się z firmami i ogłoszeniami o pracy przed
rzeczywistym wydarzeniem
• W
 yszukujesz firmy i możliwości zatrudnienia na podstawie branży
lub lokalizacji
• R
 ozmawiasz z przedstawicielami firm sam na sam, aby przedstawić
swoją kandydaturę i omówić możliwości zatrudnienia
• O
 szczędzasz pieniądze i swój cenny czas, biorąc udział w
spotkaniach, nawiązując kontakty i udostępniając swój życiorys
bez konieczności wychodzenia z domu

WSPARCIE TECHNICZNE
Pracownicy NYS DOL nadzorują cały proces i zapewniają pomoc
techniczną związaną z obsługą i poruszaniem się po platformie
online podczas wydarzenia na żywo.
Weź udział w wirtualnych warsztatach, organizowanych w każdy
poniedziałek, aby na żywo zapoznać się z możliwościami, jakie
oferuje platforma online!

Przygotuj się! Zaktualizuj swój życiorys
Zarejestruj się! Przeprowadź wstępną rejestrację i prześlij swój życiorys

PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA GOOGLE CHROME

Weź udział w wydarzeniu! Dzień przedpremierowy dla uczestników
oraz dzień na żywo

Zalecaną przeglądarką umożliwiającą rejestrację i uczestnictwo
w wydarzeniu na żywo jest Google Chrome. Inne przeglądarki
internetowe mogą stwarzać trudności podczas łączenia się z witryną.

• O
 bejrzyj filmy przygotowane przez NYS DOL - „Poruszanie się po
wirtualnych targach pracy” („Navigating the Virtual Job Fair”) oraz
„Jak wyróżnić się na wirtualnych targach pracy” („How to Stand
Out in a Virtual Job Fair”)

KONTAKT

• Zapoznaj się z ofertami pracy i odwiedź stoiska

Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się na najbliższe
wirtualne targi kariery, skontaktuj się z naszym zespołem ds.
wirtualnych wydarzeń pod adresem VirtualJobFairs@labor.ny.gov

• Spotkaj się z rekruterami podczas dnia na żywo
• Przeglądaj stoiska i oferty pracy aż do następnego dnia
Nawiąż kontakt! Podziękuj przedstawicielom firm i poproś
o informacje na temat dalszych kroków

DZIEŃ PRZEDPREMIEROWY
Dzień przedpremierowy odbywa się w przeddzień wydarzenia i trwa
do momentu jego rozpoczęcia na żywo. W tym dniu można zapoznać
się ze stoiskami i ofertami pracy przed wydarzeniem na żywo, aby
mieć ogólną orientację na temat tego, co oferuje platforma.
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Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

