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Kampus InnoTrans: Nowy format rekrutacji młodych
profesjonalistów na targach InnoTrans 2020
Czy to informatycy, ekonomiści czy inżynierowie - młode talenty poszukiwane są w
całym sektorze transportowym. Obecna na targach InnoTrans koncepcja kariery
ułatwia kontaktowanie młodych talentów z potencjalnymi nowymi pracodawcami. Od
tego roku nowość: Kampus InnoTrans - miejsce dla młodych profesjonalistów!
Kampus InnoTrans to specjalny obszar przeznaczony do promowania młodych
talentów i rekrutacji personelu. Rekrutacja nowych pracowników będzie w przyszłości
odgrywać ważną rolę w sektorze transportu, dlatego też na potrzebę nadchodzących
targów opracowano koncepcję poszukiwania i rozwoju kariery zawodowej.
Zlokalizowany w hali 21e Kampus InnoTrans obejmuje RecruitingLAB - wyposażony
w infrastrukturę informatyczną obszar, na którym wystawcy mogą wynająć stoisko z
pełnym wyposażeniem, aby zaprezentować się młodym pracownikom. Wszyscy
wystawcy na targach InnoTrans mogą od teraz rezerwować ekskluzywne
powierzchnie w RecruitingLAB.
Forum Kariery prezentuje się teraz jako "Talent Stage" (Scena Talentów) w
bezpośrednim sąsiedztwie RecruitingLAB. Tutaj wystawcy mogą informować
praktykantów, studentów i młodych profesjonalistów w otoczeniu nowoczesnej
scenerii o perspektywach zatrudnienia i kariery w swoich przedsiębiorstwach.
Na Kampusie InnoTrans znajduje się także tablica ofert pracy (Jobwall), na której
prezentowane są najnowsze oferty pracy od wystawców biorących udział w targach
InnoTrans dostępne na internetowym rynku pracy (Virtual Market Place), jak również
na żywo w hali 21e.
Poza Kampusem InnoTrans wszyscy wystawcy mogą zamówić sprawdzone
oznaczenie stoiska "Career Point" (Punkt Kariery). Oznaczenie to służy jako pomoc
orientacyjna dla młodych pracowników i osób poszukujących pracy w celu
bezpośredniej identyfikacji potencjalnych pracodawców. Oznaczenie Punkt Kariery
można znaleźć we wszystkich mediach cyfrowych i drukowanych, na planach hali i na
stoisku wystawienniczym, natomiast publikacja ogłoszenia o pracy znajduje się już na
tablicy ogłoszeń (Jobwall).
Ze względu na duże zainteresowanie w programie znalazły się ponownie wycieczki
poświęcone karierze zawodowej (Career Tours). Trzy razy dziennie studenci i młodzi
pracownicy mogą bezpłatnie uczestniczyć w wycieczkach z przewodnikiem po
targach i spotkać na stoiskach odpowiednie osoby kontaktowe, aby omówić z nimi
możliwości zatrudnienia i kariery. Punktem początkowym wycieczek jest Kampus
InnoTrans.
Nagrodą Career Award targi InnoTrans we współpracy z międzynarodowymi
stowarzyszeniami po raz kolejny honorują pionierskie osiągnięcia i pomysły młodych
talentów z całego świata. Można wygrać wycieczkę do Berlina na targi InnoTrans.
W 2018 roku zwycięzcy pochodzili z Niemiec, Włoch, Kanady, Australii i USA.
Ostatnie targi InnoTrans odwiedziły nie tylko młode talenty z Europy, ale także młode
kadry z Australii, Japonii, Chin i Rosji. - InnoTrans, jako wiodące międzynarodowe
targi techniki transportowej, oferują idealną platformę do kompleksowego wglądu w
sektor transportu i jednocześnie umożliwiają spotkanie wszystkich istotnych graczy od startupów po globalnych graczy -, mówi Kerstin Schulz, Dyrektor targów
InnoTrans.
Oczekuje się, że w targach InnoTrans 2020 weźmie udział ponad 3 800 studentów z
całego świata
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O targach InnoTrans
InnoTrans są to międzynarodowe wiodące targi techniki transportu, które odbywają
się co dwa lata w Berlinie. 153 421 specjalistów ze 149 krajów informowało się
podczas niedawnej imprezy u 3 062 wystawców z 61 krajów o innowacjach
światowego przemysłu kolejowego. Do pięciu segmentów targowych InnoTrans
zaliczają się Railway Technology (Technologia Transportu Kolejowego), Railway
Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), jak również Public Transport (Komunikacja
Publiczna), Interiors (Wyposażenie) oraz Tunnel Construction (Konstrukcja Tuneli).
Organizatorem targów InnoTrans jest firma Messe Berlin. 13. targi InnoTrans odbędą
się w dniach od 22 do 25 września 2020 r. na berlińskim terenie targowym. Więcej
Informacji dostępne jest na stronie www.innotrans.com.
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