
5 października 2022 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
w Katowicach

Konferencja o polskim rynku pracy 
inżynierów i specjalistów

Praktyczne informacje i aktualne trendy – wprost z rynku
Unikatowe specjalności, kwalifikacje, kompetencje

Analizy branżowe, porady ekspertów
Czołowi pracodawcy, specjaliści HR, renomowane uczelnie



Sytuacja na polskim 
rynku pracy

Najbardziej poszukiwane 
specjalności inżynierskie. Lista 
deficytów: jakich specjalistów 

potrzebuje polski przemysł? Rynek 
pracy po pandemii – co i jak się 

zmienia?

Analizy branżowe

Najbardziej poszukiwane 
specjalności: automatyka i robo-

tyka, logistyka i e-commerce, 
specjaliści w dziedzinie spawania 

i w dziedzinie OZE, inżynierowie 
budowlani, inżynierowie procesu 
produkcji i zarządzania jakością.

Rekrutacja

Zapotrzebowanie a aktualne 
możliwości wypełnienia 

luki. Rekrutacja inżynierów 
i specjalistów w praktyce. 

Metody i narzędzia. Oczekiwania 
i wymagania pracodawców.

O CZYM BĘDZIEMY
ROZMAWIAĆ?



Mobilność i stabilizacja

Migracje inżynierów, specjaliści 
zagraniczni. Konkurencyjność warunków 

pracy dla inżyniera. Płace, benefity, 
rozwój – jak stabilizować zatrudnienie 

i wiązać specjalistów z firmą?

Edukacja

Kształcenie inżynierów pod kątem 
aktualnych i przyszłych potrzeb 

polskiego rynku pracy. Specjalizacja 
czy elastyczność i wszechstronność 

– jak wykształcić inżyniera 
przyszłości? Współpraca biznesu 
i edukacji w praktyce. Kształcenie 
dualne – sprawdzone rozwiązania.

Kompetencje przyszłości

Poszukiwane i pożądane umiejętności 
techniczne i cyfrowe, czyli fundament. 
Inżynier jako menedżer, koordynator, 

negocjator. Rola inteligencji 
emocjonalnej i umiejętności miękkich. 

Zdolność kreatywnego myślenia, 
komunikatywność, umiejętność pracy 

w zespole.

wydarzenie towarzyszące



KIEDY?
Konferencja odbędzie się 5 października 2022 r. 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Towarzyszyć będzie wydarzeniom przemysłowym:

KONFERENCJA O POLSKIM RYNKU PRACY INŻYNIERÓW

ORGANIZATOR
Obecna na rynku od 27 lat Grupa PTWP jest uznanym organizatorem wydarzeń, na 

czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym, a także wydawcą szeregu branżowych 
i specjalistycznych portali, tj.: WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, PropertyNews.pl,  

Portalspozywczy.pl i Rynekzdrowia.pl. Doświadczony zespół i zasięg medialny stoją  
za sukcesem każdego z projektów organizowanych przez Grupę.

Zapraszamy do współpracy

Ryszard Karbowski
menedżer ds. klientów strategicznych

+48 691 511 685
ryszard.karbowski@ptwp.pl

Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) – konferencja poświęcona 
przełomowym technologiom przyszłości i ich zastosowaniom.

TOOLEX (4-6 października 2022 r.) – jedna z największych w Polsce imprez 
targowych dla przemysłu – szczególnie dla specjalistów w dziedzinie technologii 

obróbki.


