
 

Wszystkie dane dotyczą województwa  
kujawsko-pomorskiego i zostały opracowane 
 w WUP w Toruniu na podstawie wyników  
badań i analiz realizowanych w ramach  
projektu partnerskiego Rynek Pracy  
pod Lupą, którego celem jest pozyskiwanie  
i upowszechnianie wiedzy na temat  
zapotrzebowania na pracowników  
w określonych zawodach i umiejętnościach  
oraz rynku szkoleniowego w województwie  
kujawsko-pomorskim.  

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 30/32 
87-100 Toruń 
tel.: 56 669 39 00 
faks: 56 669 39 98 
e-mail: wup@wup.torun.pl 
www.wup.torun.pl 

Wydział Badań i Analiz 
tel.: 56 669 39 43 
e-mail: analizy@wup.torun.pl 

Kilka wskazówek: 

Odwiedzaj naszą stronę internetową - dowiesz się więcej  
o zawodach, które Cię interesują 

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ)  
prowadzą warsztaty i zajęcia aktywizacyjne oraz 
przygotowują lokalną informację o zawodach (znajdziesz je  
w zakładce: Opisy zawodów) 

Jeśli nie będziesz mógł znaleźć informacji - zgłoś się do nas 

Nie czekaj - już teraz poznaj rynek pracy 

POWODZENIA! 

Ulotka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

CIiPKZ w Toruniu 
ul. Szpitalna 6 
tel.: 56 621-01-67  
e-mail:ciz@wup.torun.pl 
 
CIiPKZ w Bydgoszczy 
ul. Paderewskiego 26 
tel.: 52 339 95 36  
e-mail: oddzial.bydgoszcz@wup.torun.pl 
 
CIiPKZ we Włocławku 
ul. Bulwary 5b 
tel.: 54 411 21 10  
e-mail:oddzial.wloclawek@wup.torun.pl 

Kontakt: 

NIE CZEKAJ! 

JUŻ TERAZ  

POMYŚL 

O SWOJEJ  

PRZYSZŁOŚCI 

Człowiek - najlepsza inwestycja 

 

to, jaką wybierzesz szkołę  po  
gimnazjum  będzie miało wpływ  
na Twoją przyszłość zawodową 

Dowiedz się, 
jakich pracowników  
poszukują pracodawcy 

CZY WIESZ, że:  

www.podlupa.wup.torun.pl 

GIMNAZJALISTO!

GIMNAZJALISTO!

GIMNAZJALISTO!

GIMNAZJALISTO!    

KONKURS!!!
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Poznaj kilka faktów  
o rynku pracy 

Poznaj zawody, które  
Cię interesują 
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Kilka 
o rynku pracy faktów 

ABSOLWENCI SZKÓŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH  
W 2012 R.  
- JAKIE UKOŃCZYLI SZKOŁY? 

KTO NIE PRACUJE? 
- BEZROBOTNI WEDŁUG  
WYKSZTAŁCENIA W 2012 R.  

W końcu 2012 r. w naszym województwie pracy nie mogło znaleźć 149 tys. osób  

JAKIE WYKSZTAŁCENIE MAJĄ  
OSOBY PRACUJĄCE W 2012 R.  

Jakich pracowników  
poszukują 
pracodawcy? 

w jakich       w jakich 
branżach?    zawodach? 

 
ile osób?       gdzie? 

 
z jakimi  

kompetencjami? 
 

o jakich  
kwalifikacjach? 

Co można znaleźć na stronie  
www.podlupa.wup.torun.pl ? 

Jakie szkolenia  
oferują  
powiatowe urzędy  
pracy oraz instytucje  
szkoleniowe? 

Pełne raporty z badań  
i analiz, skrótowe  
wyniki i wiele  
przydatnych informacji  
               w Bibliotece 

Zawody deficytowe* 
w 2012 r., przykłady: 

- Specjaliści do spraw 
rozwoju stron  
internetowych,  
Internetu i Intranetu 

- Specjaliści  
i pracownicy do spraw 
ubezpieczeń  
majątkowych  
i osobowych 

Pośrednicy  
w obrocie  
nieruchomościami 

- Funkcjonariusze  
służby penitencjarnej 
oraz pracownicy  
ochrony fizycznej  
I stopnia 

- Przedstawiciele  
handlowi oraz  
pracownicy centrum 
obsługi telefonicznej 

- Opiekunki dziecięce 
oraz opiekunowie osób 
starszych 

- Elektrycy 
- …  

*zawody deficytowe to 
takie, na które na rynku 
pracy jest wyższe  
zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy 
w danym zawodzie  

Opisy zawodów  

Gdzie można się 
kształcić  

w wybranym  
zawodzie? 

 
Jakie są szanse  
zatrudnienia? 

Jakich zawodów jest  
nadwyżka, a jakich  
brakuje na  
rynku pracy? 


