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Szanowni Państwo,
Organizatorzy RE-Energy oraz Dziennik Teraz Środowisko – jedyny portal publikujący codziennie nowe i aktualne oferty pracy w sektorze ochrony środowiska – zapraszają na nową odsłonę Strefy Kariery. W ramach targów Re-Energy,
zaprezentowany zostanie cykl krótkich filmów, pokazujących różne zawody oraz komentujących sytuację na rynku
pracy w branży. Zobaczą Państwo typowy dzień pracy operatora spalarni odpadów, serwisanta turbin wiatrowych,
audytora energetycznego czy kierownika oczyszczalni ścieków. Usłyszą Państwo rady ekspertów i rekruterów oraz
prognozy dotyczące zatrudnienia, wyrażone przez osoby zarządzające firmami z zakresu OZE i ochrony środowiska.
Po godzinach spędzonych na sali wystawienniczej, będą Państwo mogli odpocząć w mroku sali kinowej i zainspirować
się pracą specjalistów w różnych dziedzinach. Projekcja filmów będzie się odbywała w sposób ciągły, z możliwością
wejścia i wyjścia z sali kinowej w dowolnym momencie. Targowemu kinu towarzyszyć będą warsztaty dotyczące rynku
pracy w sektorze ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie!

RAMOWY PROGRAM STREFY KARIERY:
• Portret pracownika: Operator sterowniczy
spalarni odpadów
• Głos branży: Jak rozpocząć udaną karierę
w branży OZE?
• Portret pracownika: Gleboznawca
• Głos branży: Energetyka wodna daje
pasjonującą pracę
• Portret pracownika:
Kierownik oczyszczalni ścieków
• Rekruter radzi: Trzeba się specjalizować
i wiedzieć, czego się chce
• Portret pracownika: Serwisant elektrowni
wiatrowych
• Głos branży: Biogaz rolniczy to perspektywa
tysięcy miejsc pracy
• Portret Pracownika: Audytor energetyczny
• Rekruter radzi: Kogo szukają pracodawcy?

W celu rejestracji zapraszamy
na stronę www.reenergyexpo.pl

11.10.2018
• III Kongres magazynowania energii w Polsce
• Strefa networkingu
Samorządowe dni elektromobilności
• Debata „Dokąd zmierza Polska fotowoltaika?”
• Odnawialne Źródła Energii klasyfikacja. Pompy
ciepła, magazynowanie ciepła.
• Korzyści zastosowania OZE dla gospodarki
12.10.2018
• VIII Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki
w Polsce
• Samorządowe dni elektromobilności
• FORUM: Energooszczędny budynek w praktyce
• Strefa networkingu
• Filmowa strefa kariery
• Seminarium EE-METAL: Pokonywanie barier
w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych
w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego
13.10.2018
• FORUM: Fotowoltaika dla każdego
• FORUM: Pompa ciepła w każdym domu

Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wejścia na targi.

