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Szanowni Państwo,
Biuletyn Informacyjny Strefy Przedsiębiorcy DESK prowadzony przez Fundację Regionalnego Rozwoju Edukacji, poświęcony jest m.in. zagadnieniom związanym z przedsiębiorstwami, dotacjami
i szkoleniami mogącymi pomóc nowym jak i długo działającymi na rynku firmom.

W TYM NUMERZE PRZEDSTAWIAMY:

1. TARGI PRACY I PRZED-

str. 2 -3

SIĘBIORCZOŚCI – ŚWIADOMIE DO CELU!, 25 -26
PAŹDZIERNIKA BR.

2. INDYJSKA FIRMA L&T
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TECHNOLOGY SERVICES
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MAŁOPOLSKA: OŚWIĘCIM I
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TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –
ŚWIADOMIE DO CELU!, 25-26
PAŹDZIERNIKA BR.
WYDARZENIE SKIEROWANE JEST DO ZARÓWNO MAŁYCH, JAK I DUŻYCH PRZEDSIĘBIOR STW,
KTÓRE OFERUJĄ WOLNE MIEJSCA PRACY NA TERENIE KRAKOWA I OKOLIC. REJES TRACJA ORAZ
UDZIAŁ W TARGACH SĄ BEZPŁATNE.

Szukasz stabilnego zatrudnienia w dobrze prosperującej firmie w Krakowie? Myślisz nad założeniem własnej
działalności gospodarczej? Chcesz dowiedzieć się jak profesjonalnie zarządzać swoim biznesem? A może prowadzisz firmę i chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe dla siebie lub pracowników?
Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości w Krakowie. Podczas wydarzenia możesz bezpośrednio porozmawiać
z najlepszymi pracodawcami w Krakowie, a także skonsultować swoje CV z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. Mamy dla Ciebie także bezpłatne warsztaty związane z zarządzaniem zespołem oraz marketingiem
opartym na długotrwałym budowaniu relacji z odbiorcami.
Tragi Pracy i Przedsiębiorczości to najlepsza okazja do rozpoczęcia kolejnego etapu budowania swojej ścieżki
zawodowej. Czeka na Ciebie mnóstwo warsztatów tematycznych, konsultacji biznesowych oraz trzy strefy tematyczne (przedsiębiorczości, wystawiennicza i warsztatowa).
Sprawdź, jakie warsztaty przygotowane zostały dla Ciebie. Na część z nich wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Podczas nadchodzącej edycji Targów odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Krakowski Pracodawca Roku”, gdzie docenieni zostaną pracodawcy zaangażowani w rozwój pracowników, a także przedsiębiorstwa wrażliwe społecznie – zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami oraz tworzące wielokulturowe organizacje.
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z Wydziałem Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
rozwija idee targów, aby dostosować wydarzenie do potrzeb lokalnych pracodawców.
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Kieruj swoją przyszłość „świadomie do celu” realizując przy tym swoje pasje na rynku pracy. Zrób pierwszy krok
i przyjdź w dniach 25-26 października w godzinach od 9.00 do 16.00 na hali widowiskowo-sportowej TAURON
Arena Kraków. Organizatorzy liczą na Twoją obecność podczas bezpłatnych Targów Pracy i Przedsiębiorczości w
Krakowie.

DLA WYSTAWCÓW
Szukasz pracowników do swojej firmy?
Pokaż się z jak najlepszej strony i zgłoś stanowisko do strefy wystawienniczej.
Targi Pracy i Przedsiębiorczości to niewątpliwie jedna z najlepszych szans na poznanie pracownika spełniającego oczekiwania Twojej firmy, bowiem podczas każdej edycji naszego wydarzenia gromadzimy w jednym miejscu
ponad 3 tysiące kandydatów do pracy. Dzięki temu masz możliwość bezpośrednio porozmawiać z kandydatami,
przyspieszając tym samym proces rekrutacyjny.
Mamy dla Ciebie także przygotowaną specjalną strefę przedsiębiorczości, w której możesz nawiązać kontakt
oraz wymienić doświadczenie z przedstawicielami innych firm i instytucji. Dodatkowo w strefie przedsiębiorczości dyżurują specjaliści
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego oraz Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy podzielą się z Tobą swoją merytoryczną wiedzą
i doświadczeniem.
Do udziału w wydarzeniu zachęcamy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa, które oferują wolne miejsca
pracy na terenie Krakowa i okolic. Rejestracja oraz udział w targach są bezpłatne.
Link do formularza rejestracyjnego
Źródło: https://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/targi-misje-konferencje/3115-targi-pracy-iprzedsiebiorczosci-swiadomie-do-celu-25-26-pazdziernika-br
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INDYJSKA FIRMA L&T TECHNOLOGY
SERVICES LIMITED OTWORZYŁA
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE W
KRAKOWIE
KOLEJNA GLOBALNA FIRMA ZDECYDOWAŁA SIĘ NA OTWARCIE W KRAKOWIE SWOJEGO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO. W KRAKOWSKIM CENTRUM TECHNOLOGICZNYM SPECJALIŚCI TEJ FIRMY BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD ROZWIĄZANIAMI DLA AUT ELEKTRYCZNYCH.

Tym razem jest to indyjska firma L&T Technology Services Limited (LTTS) – jeden z globalnych liderów w świadczeniu usług inżynieryjnych.
W krakowskim centrum technologicznym specjaliści będą pracować m.in. nad rozwiązaniami dla aut elektrycznych. Aktualnie pracuje w nim w krakowskim już 40 inżynierów. Docelowo, w ciągu trzech najbliższych lat pracę
w centrum LTTS pracę znajdzie 300 osób.
Centrum technologiczne ulokowane w Krakowie będzie świadczyć usługi dla kilkunastu klientów z Europy oraz
Ameryki Północnej. Nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Polsce to efekt podpisania przez LTTS wieloletniej
umowy z jednym z największych amerykańskich producentów pojazdów elektrycznych. Jak informują przedstawiciele L&T Technology Services, w krakowskim centrum będą prowadzone prace zarówno w zakresie stworzenia oprogramowania, jak i sprzętu potrzebnego do rozwoju linii produktów.
– Polska znana jest z najwyższej klasy edukacji technicznej. Krakowskie uczelnie kształcą wielu utalentowanych
inżynierów, którzy wyznaczają standardy w zakresie najnowocześniejszych technologii – podkreślał dyrektor
LTTS, Abhishek Sinh.
L&T Technology Services w ramach rozwijania talentów i umiejętności w Polsce, firma poszukuje również możliwości współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską oraz brytyjskim Coventry University.
Firma na siedzibę swojego centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie wybrała kompleks biurowy Wadowicka 3 w dzielnicy Pogórze.
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Źródło: https://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/aktualnosci-dla-inwestorow/3136-indyjska-firma-l-ttechnology-services-limited-otworzyla-centrum-badawczo-rozwojowe-w-krakowie-fot-damian-daraz-indyjskafirma-l-t-technology-services-limited-otworzyla-centrum-badawczo-rozwojowe-w-krakowie

INNOWACYJNA MAŁOPOLSKA: OŚWIĘCIM
I INNOWACYJNA GOSPODARKA
KOMUNALNA
Druga konferencja regionalna poświęcona innowacjom odbędzie się już 27 października
w Oświęcimiu! Podczas wydarzenia porozmawiamy o innowacjach w gospodarce
komunalnej. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI oraz online.
Dynamiczny rozwój gospodarczy jest przyczyną generowania coraz większej ilości odpadów i śmieci, zarówno
komunalnych, jak i pochodzących z przemysłu. Przeciętny Europejczyk produkuje około 500 kg odpadów komunalnych rocznie. Odpady to problem nie tylko dla środowiska, ale także olbrzymie koszty dla gospodarki. Na
szczęście coraz więcej odpadów poddawanych jest recyklingowi lub kompostowaniu.
Gospodarka komunalna nadal jest pełna wyzwań. Wymaga zmian, udoskonaleń, a to stanowi możliwość wprowadzania innowacji i właśnie o nich będziemy rozmawiać podczas konferencji
– mówi Marszałek Witold Kozłowski.
Spotkanie w Oświęcimiu rozpoczniemy od rozmowy eksperckiej. Prowadzący konferencję Zbigniew Bartuś zasypie swoją rozmówczynię panią Annę Kornecką, dyrektor Instytutu w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska,
pytaniami dotyczącymi zielonej energii, transformacji energetycznej oraz efektywnego wykorzystania w tym
procesie odnawialnych źródeł energii. Porozmawiamy także o obecnym kryzysie surowcowym, zagrożeniach dla
środowiska, które przyniósł oraz sposobach na jego rozwiązanie.
W drugiej części przejdziemy do zasadniczego tematu konferencji. Podczas panelu dyskusyjnego wraz
z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się jak modyfikować praktyki przedsiębiorców i nawyki konsumentów,
aby skutecznie zamknąć obieg surowców oraz co zrobić, aby uczynić z odpadów ceniony materiał mogący stać
się źródłem zysku. Dowiemy się jak tworzyć infrastrukturę służącą gromadzeniu, sortowaniu i recyklingowi
odpadów, tak by generowała dochody, a nie straty. Poznamy również innowacyjne rozwiązania, których w tej
branży jest naprawdę sporo, a które mają wpływ na funkcjonowanie całych lokalnych społeczności. W panelu
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udział wezmą: Wojciech Blecharczyk – ekspert z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie, Luiza Bortkiewicz – Prezes Zarządu firmy Idealbin, Mariusz Rajca – Prezes Zarządu spółki TOMRA
Sorting oraz Witold Śmiałek – Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego w Krakowie.
Część konferencyjną wydarzenia również zakończymy rozmową ekspercką. Tym razem dotyczyć ona będzie
systemu kaucyjnego, który, wzorem państw zachodnich, ma niebawem działać także w Polsce. Rozmówcą Zbigniewa Bartusia tym razem będzie Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Prace nad systemem kaucyjnym w Polsce trwają już od dłuższego czasu, ale na szczęście cały czas
przybliżają nas do finału. Podczas rozmowy przybliżone zostaną założenia systemu kaucyjnego oraz uwarunkowania i wyzwania, które będą kluczowe dla stworzenia sprawnego i funkcjonalnego systemu.
Zakończenie konferencji nie będzie jeszcze końcem spotkania z innowacjami w gospodarce komunalnej. Po
konferencyjnym lunchu zainteresowanych uczestników zaprosimy na wyjazd studyjny do Miejsko-Przemysłowej
Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. To spółka, która nieustannie podejmuje działania inwestycyjne zwiększające zdolność i efektywność oczyszczania przy zachowaniu najwyższych wymagań jakościowych
i środowiskowych. Oczyszczalnia jest laureatem wielu nagród i plebiscytów w tym między innymi takich jak
Lider Rozwoju Regionalnego 2018, Fundament 2019, EKO Firma 2018.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE HYBRYDOWEJ. STACJONARNIE, W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU (UL. NOJEGO 2B), BĘDZIE MOGŁO WZIĄĆ W NIEJ UDZIAŁ 70 OSÓB. LICZBA OSÓB BIORĄCYCH U DZIAŁ ONLINE JEST NIEOGRANICZONA. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ. LINK DO REJESTRACJI
ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.
Konferencja „Innowacyjna gospodarka komunalna” jest drugą z trzech konferencji regionalnych dotyczących
innowacji. Każda dotyczy innego aspektu życia i funkcjonowania samorządu. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 12
października w powiecie miechowskim. Do dyskusji o innowacjach w lokalnej gospodarce zaprosimy do Oświęcimia. Na trzecią i ostatnią konferencję, poświęconą innowacjom społecznym, zaprosimy 17 listopada do Olkusza. O szczegółach będziemy informować na stronie Innowacyjna Małopolska oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy!
Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/innowacyjna-malopolska-oswiecim-iinnowacyjna-w-gospodarce-komunalnej
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
STREFY PRZEDSIĘBIORCY DESK,
przy ulicy Wałowej 10 w Tarnowie
GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 18:00
TELEFON KONTAKTOWY:
+48 14 639 08 75
E-MAIL:

strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/DESKWalowa10/
STRONA INTERNETOWA:
http://www.desktarnow.pl/
IG:
https://www.instagram.com/desk_tarnow/

ZAPRASZAMY WSZYTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ PRZESTRZENI COWORKINOWEJ.
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