
 

 

 

 

ZZaałłooŜŜeenniiaa  pprrooggrraammuu  kkoommuunniikkaaccjjii  

mmaarrkkeettiinnggoowweejj  rreeggiioonnaallnneeggoo  rryynnkkuu  pprraaccyy  

ddllaa  oobbsszzaarruu  GGddyynnii,,  aagglloommeerraaccjjii  ttrróójjmmiieejjsskkiieejj  

oorraazz  KKaasszzuubb  PPóółłnnooccnnyycchh  

  

���� w tym poprzez promocję zatrudnienia, mobilności zawodowej  

���� budowanie atrakcyjnego wizerunku gospodarczego regionu 

���� Współpracę międzyregionalną w obszarze Południowego 

Bałtyku - z Partnerami programu SB Professionals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, wrzesień 2013 

 

 

Gdynia, wrzesień 2013



  

Strona 2 

 

 

Spis treści 

 

Wstęp                                                                                                                                                        3 

1. Tło gospodarczo-biznesowe obszaru Gdyni i aglomeracji trójmiejskiej          4 

2.   Podstawowe informacje o rynku pracy w Gdyni                                     10 

3.   Wprowadzenie - założenia programu komunikacji marketingowej         19 

4.   Założenia do koncepcji regionalnego planu promocji                       20 

4.1 Cel programu komunikacji                          21 

4.2 Segmenty strategiczne odbiorców programu komunikacji          23 

4.3 Taktyki i kierunki działań – na przykładzie działań dla miasta Gdyni         24 

4.4 Ton i styl przekazu marketingowego             27 

4.5 Koncepcje kreatywne - propozycje działań            28 

 

Podsumowanie                 39 

 

 

        

     

 



  

Strona 3 

 

 

Wstęp 
 

Lokalne i regionalne rynki pracy obszaru Południowego Bałtyku, w tym rynek gdyński i całego 

województwa pomorskiego, charakteryzują się zróżnicowanym rozwojem społeczno-

gospodarczym, ale wszystkie w mniejszym lub większym stopniu borykają się z problemem 

bezrobocia wywołanym m.in. kryzysem ogólnoświatowym, a przede wszystkim z 

niedopasowaniem podaży siły roboczej do aktualnego popytu rynku pracy. Aby poprawić 

konkurencyjność całego regionu oraz poszczególnych jego gospodarek w ramach projektu 

„South Baltic Professionals” analizowana jest sytuacja na rynkach pracy uczestników 

projektu oraz analizowane są bariery mobilności pracowników poszukujących zatrudnienia. 

Jednym z najważniejszych zadań, nie tylko tego projektu, ale wszystkich instytucji 

odpowiadających za rynek pracy jest informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy i 

zapotrzebowaniu na konkretne zawody, nie tylko na lokalnym rynku, ale dostarczanie 

wiadomości o możliwości pracy także poza jego granicami, w innym kraju. Obok informacji o 

ofertach zatrudnienia, niezbędne jest także dostarczanie rzetelnych informacji o warunkach 

pracy i życia w poszczególnych krajach i regionach. Pomimo braku granic, sprawnej i szybkiej 

komunikacji samochodowej i lotniczej oraz mediów, zwłaszcza elektronicznych 

sprawiających, że świat to globalna wioska, decyzja o zmianie zamieszkania w poszukiwaniu 

pracy wciąż należy do jednej z najtrudniejszych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia 

informacja i promocja zatrudnienia za pomocą starannie przemyślanych kanałów i narzędzi 

marketingowych umożliwiających dotarcie z informacją o możliwości zatrudnienia do 

wszystkich zainteresowanych. Niniejsze opracowanie ma być pierwszym krokiem, planem 

koncepcji promocji zatrudnienia w Gdyni, inicjującym dopiero stworzenie kompleksowego 

dokumentu strategii promocji. 
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1. Tło gospodarczo-biznesowe obszaru Gdyni 
i metropolii trójmiejskiej 

 
Gdynia, miasto na prawach powiatu, położona jest w Polsce Północnej, w województwie 

pomorskim, które jest jednym z trzech, obok województwa zachodniopomorskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego, położonych nad Morzem Bałtyckim. Liczba mieszkańców 

województwa wynosi 2,28 mln, a jego powierzchnia liczy 18 310 km², co daje mu 8. pozycję 

w kraju, zarówno pod względem zaludnienia, jak i powierzchni. Pomorskie jest 

województwem silnie zurbanizowanym - ze wskaźnikiem 67,8% zajmuje 4. miejsce w Polsce.  

Na wschodzie, na Mierzei Wiślanej graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, 

natomiast poprzez morską granicę na Bałtyku sąsiaduje z krajami skandynawskimi. 

Stolicą województwa pomorskiego, a zarazem jego największym miastem jest Gdańsk, który 

wraz z Gdynią, drugim największym miastem regionu, oraz Sopotem tworzy zespół zwany 

Trójmiastem. Trzecim co do wielkości miastem w Pomorskiem jest Słupsk, pełniący rolę  

głównego ośrodka miejskiego zachodniej części województwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: „Memorandum Gdyni”, opracowanie ARG 
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Najważniejszym ośrodkiem zarówno województwa pomorskiego, jak i całej Polski Północnej 

jest aglomeracja trójmiejska, która została scharakteryzowana w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego” opracowanym w 2009 r. przez Departament 

Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. Powierzchnia aglomeracji wynosi 3069 km² i liczy 1,24 mln mieszkańców. 

W miastach centralnych mieszka 60% ludności, w tym w Gdańsku 37% (460,5 tys. 

mieszkańców), w Gdyni 20% (249,1 tys. mieszkańców), a w Sopocie ponad 3% (38,7 tys.).  

Aglomeracja trójmiejska to nie tylko najszybciej rozwijający się zurbanizowany obszar 

w północnej Polsce, ale również ważny ośrodek procesów integracyjnych w basenie Morza 

Bałtyckiego i jeden z najbardziej konkurencyjnych rejonów w kraju. Jej siłą, przyciągającą 

inwestorów, są przede wszystkim potencjał i jakość kapitału ludzkiego, położenie na 

przecięciu głównych szlaków transportowych i komunikacyjnych, bogate zaplecze naukowe, 

biurowe oraz portowe. Aglomeracja ma bardzo dobrą sytuację gospodarczą i wyższy od 

średniej krajowej wskaźnik PKB na mieszkańca. Według badań Instytutu Badań nad 

Gospodarką Rynkową (IBnGR) podregion trójmiejski znajduje się w czołówce subregionów 

o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, w tym w szczególności dla działalności usługowej 

(4. miejsce w rankingu) oraz zaawansowanej technologicznie (5. miejsce). Aglomeracja to 

także bardzo atrakcyjny rynek dla branży developerskiej, turystycznej oraz przemysłu 

spotkań. Niewątpliwym atutem aglomeracji trójmiejskiej jest również piękna nadmorska 

lokalizacja umożliwiająca atrakcyjny wypoczynek oraz uprawianie sportów wodnych, 

sąsiedztwo malowniczych Kaszub oraz wielowiekowe dziedzictwo kulturowe przejawiające 

się m.in. bogactwem zabytków. 

 

Miasto Gdynia od lat przyciąga zagranicznych inwestorów oraz aktywizuje lokalny i krajowy 

kapitał. W mieście świetny grunt do rozwoju znajdują zwłaszcza centra BPO, sektory nowych 

technologii, edukacji, turystyki oraz usług medycznych. Gdynia, dzięki swym atutom, cieszy 

się dużym zainteresowaniem inwestorów z krajów skandynawskich, w tym Finlandii i Szwecji, 

a także Francji, Niemiec, Krajów Beneluxu, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii i ma najwyższy 
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udział firm z kapitałem zagranicznym w grupie miast liczących 100-300 tys. mieszkańców. Nie 

można też zapomnieć o gospodarce morskiej i gdyńskim porcie, od którego rozpoczęło się 

istnienie miasta. Gospodarka morska, w tym przemysł stoczniowy, choć nie jest już potęgą, 

wciąż stanowi ważny dla Gdyni sektor i jest znaczącym pracodawcą w regionie. Wyraźnie 

widać, że po latach kryzysu następuje poprawa  sytuacji branży  stoczniowej w aglomeracji 

trójmiejskiej. Świadczy o tym chociażby duży sukces i ogromne zainteresowanie wśród 

potencjalnych pracowników, zarówno studentów, jak i tych w wieku 40-50 lat, 

zorganizowanymi we wrześniu w Gdańsku Targami Pracy Branży Stoczniowej, podczas 

których przedstawiono ok. 1,5 tysiąca ofert pracy. Warto podkreślić także bardzo wysoką 

konkurencyjność Portu Gdynia wśród najważniejszych portów południowego Bałtyku, 

a dzięki planowanemu korytarzowi transportowemu Bałtyk – Adriatyk, którego uczestnikiem 

jest Gdynia, aktywność portu jeszcze się zwiększy i będzie stymulować kolejne inwestycje, 

nie tylko w obszarze infrastruktury transportowej, ale również logistycznej i towarzyszącej. 

 
 
Poniżej wymieniono wybrane czynniki sukcesu Gdyni: 
 

� Wykształceni, przedsiębiorczy mieszkańcy - kapitał ludzki wyznacza pozycję 

konkurencyjności regionalnej w kontekście rozwoju gospodarczego opartego na 

wiedzy. Miasto może się pochwalić silnym zapleczem edukacyjnym – od poziomu 

przedszkola po szkoły wyższe, a oświata to jeden z priorytetów gdyńskich władz - 

nakłady na edukację stanowią największą pozycję wydatków w budżecie miasta.  

Region Trójmiasta jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, 

a w Gdyni działają m.in. unikatowe w skali kraju i wynikające z nadmorskiego 

położenia miasta takie szkoły wyższe jak Akademia Morska w Gdyni, Akademia 

Marynarki Wojennej czy Wydział Oceanografii i Oceanologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Potencjał gdyńskiego kapitału ludzkiego wzbogacają również absolwenci 

średnich szkół technicznych i zawodowych, które ofertę edukacyjną starają się 

dostosować do aktualnych potrzeb rynku pracy  i otwierają klasy o tzw. profilach 

zamawianych. W Gdyni, jak i całym Trójmieście można z łatwością pozyskać 
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wykwalifikowanych pracowników biegle posługujących się nie tylko 

najpopularniejszymi językami takimi jak angielski, niemiecki czy francuski, ale także 

tymi rzadziej spotykanymi jak języki skandynawskie. Morskie tradycje Gdyni 

oznaczają, że znaleźć tu można wykwalifikowanych stoczniowców, spedytorów, 

konstruktorów, spawaczy, ślusarzy czy marynarzy. Potencjał kadrowy miasta 

zwiększają sąsiadujące z Gdynią tereny Sopotu, Gdańska oraz gminy będące 

członkami Metropolitalnego Forum NORDA, które dzięki dobrej komunikacji miejskiej 

tworzą jednolitą strukturę aglomeracji.  

 

 

 

� Wysoka jakość życia – z raportu „Diagnoza społeczna 2011, warunki i jakość życia 

Polaków” wynika, że spośród polskich miast, w Gdyni mieszka najwięcej ludzi  

„bardzo zadowolonych z miejscowości zamieszkania"- aż 41%. Wpływ na to ma m.in.  

piękne położenie miasta na Wybrzeżu Bałtyckim, w otulinie naturalnych terenów 

leśnych, co zapewnia doskonałe warunki do rekreacji oraz uprawiania wielu dyscyplin 

sportu; dogodny dostęp do szerokiego rynku pracy na terenie całej metropolii 

trójmiejskiej; wspieranie przez władze inicjatyw gospodarczych oraz społecznych - 

samorozwój stanowi jeden z głównych czynników wysokiego zadowolenia 

mieszkańców; efektywny i wciąż doskonalony przez gminę system ochrony zdrowia 

oraz bardzo wysoki poziom oświaty; bardzo bogata oferta kulturalna i sportowa oraz 

dostęp do restauracji, klubów, sklepów i punktów usługowych. 
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� Otoczenie biznesowo-finansowe – Gdynia dysponuje nowoczesną, systematycznie 

rozwijającą się infrastrukturą, konieczną do prowadzenia biznesu w sektorze usług - centra 

BPO (Business Process Outsourcing), centra finansowe, analityczne, usługi medyczne czy 

szkoleniowe, oraz podejmowania kluczowych decyzji inwestorskich przez międzynarodowe 

spółki i koncerny. Dla potencjalnych inwestorów istotny z pewnością jest też fakt, że okolice 

aglomeracji trójmiejskiej należą do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), która 

obejmuje 21 podstref o łącznej powierzchni 1 323,2310 ha. Strefą objęto wyodrębnione 

obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, 

preferencyjnych warunkach. Oprócz dobrej infrastruktury - nowoczesne powierzchnie 

biurowe klasy A i B+, powierzchnie magazynowe (trójmiejski rynek powierzchni magazynowej 

jest największym zapleczem logistycznym na terenie Polski Północnej) oraz centra i 

powierzchnie handlowe – wsparcie oraz doskonałe warunki do rozwoju biznesu zapewniają 

takie podmioty jak m.in. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Park Naukowo-

Technologiczny, Invest in Pomerania – regionalna inicjatywa pomagająca inwestorom 

zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu, Bałtycki Port Nowych 

Technologii – część Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach byłej 

Stoczni Gdynia, Agencja Rozwoju Pomorza, Fundacja Gospodarcza – prowadzi m.in. 

Pomorskie Miasteczko Zawodów wspierające w dokształcaniu i poszukiwaniu pracy, 

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – udziela kompleksowego wsparcia, 

doradza i informuje przyszłych przedsiębiorców oraz udziela pomocy 

przedstawicielom sektora małych i średnich przedsiębiorstw., Pomorski Regionalny 

Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz wiele innych.  
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� Dostępność transportowa - cała aglomeracja trójmiejska jest ważnym węzłem 

komunikacyjnym o znaczeniu europejskim. Położona jest na styku  dwóch kluczowych 

dla ruchu tranzytowego europejskich korytarzy transportowych - IA (Helsinki – Tallin 

– Ryga – Kaliningrad – Gdańsk- Gdynia) oraz VI (Gdynia – Gdańsk – Katowice – Żylina). 

Gdynia ma bezpośrednie połączenie portu i bazy promowej z obwodnicą Trójmiasta 

oraz biegnącą na południe Polski autostradą A1. Równie dobrze skomunikowany jest 

port gdański, w którym rozpoczyna się droga krajowa nr 91, a z dwiema obwodnicami 

tranzytowymi (obwodnica Trójmiasta i Południowa) łączą go trasy Sucharskiego i 

Słowackiego. Mająca początek w Trójmieście A1 jest częścią tzw. Korytarza VI, przez 

Toruń, Łódź i Górny Śląsk prowadzi do czeskiej granicy. W kierunku zachodnim 

biegnie droga S6, która przez Słupsk, Koszalin i Szczecin dochodzi do granicy z 

Niemcami, gdzie łączy się z niemieckimi autostradami prowadzącymi do Berlina. 

Natomiast na wschód, w kierunku Obwodu Kaliningradzkiego prowadzi najpierw 

droga S7 (trasa przez Warszawę do granicy ze Słowacją), a za Elblągiem w kierunku 

rosyjskiej granicy droga S22. Zaledwie 25 km od centrum miasta położony jest 

największy w Polsce Północnej i czwarty w kraju Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, który 

ma bezpośrednie połączenia do 49 miast w Polsce i Europie (stan na wrzesień 2013). 

Ponadto w sąsiedztwie Gdyni powstaje lotnisko Gdynia-Kosakowo, które początkowo 

będzie obsługiwać samoloty cywilne kodu „B”, a docelowo loty czarterowe i cargo. 

Gdynia ma także dobrze rozwinięty transport kolejowy – zarówno pasażerski, jak  i 

towarowy, i pod względem połączeń kolejowych jest najlepiej skomunikowanym 

miastem wśród polskich miast liczących do 300 tys. mieszkańców. W czerwcu 2012 r. 

bezpośrednie połączenie na trasie Gdynia – Berlin uruchomiły PKP Intercity i 

Deutsche Bahn Fernverkehr AG. „Berlin-Gdynia-Express” kursuje codziennie, a podróż 

do Berlina zajmuje niewiele ponad 7 godzin. Jedną z  najważniejszych realizowanych 

obecnie inwestycji w województwie pomorskim jest budowa Kolei Metropolitalnej, 

która w połowie 2015 r. połączy region Kaszub z Trójmiastem i umożliwi sprawny 

dojazd do pracy potencjalnym pracownikom zamieszkującym mniejsze ośrodki na 

obrzeżach aglomeracji lub poza nią. 
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2. Podstawowe informacje o rynku pracy w 
Gdyni 

 

Trwający od kilku lat ogólnoświatowy kryzys gospodarczy silnie wpływa na mało stabilną 

sytuację zarówno na ogólnopolskim, jak i lokalnym rynku pracy. Jednakże Gdynia, jak 

również cała aglomeracja, wyróżnia się wysoką pozycją w kraju pod względem aktywności 

zawodowej. Wpływ na to ma wysokie zatrudnienie i relatywnie niska stopa bezrobocia. 

Wskaźniki te nie wypadałyby korzystnie, gdyby nie atrakcyjne miejsca pracy, 

przedsiębiorczość gdynian i dobre postrzeganie Gdyni jako miejsca do życia.  

W lipcu 2013 r. w Gdyni zarejestrowanych było 6629 bezrobotnych, a stopa bezrobocia 

wyniosła 6,4%, czyli była wyższa w porównaniu do np. roku 2009, gdy wynosiła 5,3%. W tym 

samym okresie stopa bezrobocia w Trójmieście wynosiła 6,7%, w województwie pomorskim 

kształtowała się na poziomie 13%, natomiast w dla całej Polski wynosiła 13,1%. 

 

Rys. 1 Stopa bezrobocia w Gdyni w latach 2009-2013 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne ARG na podstawie danych GUS 

 

Jednakowoż skutki kryzysu są odczuwane zarówno przez pracowników – nastąpiło obniżenie 

wynagrodzeń i likwidacja wielu miejsc pracy, jak i przez pracodawców, którzy w wyniku 
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spadku zamówień w niektórych branżach, w ramach cięcia kosztów musieli zredukować 

etaty oraz ograniczyć tworzenie nowych. Na sytuację rynku pracy niekorzystny wpływ ma 

także znaczne niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu na nią. Według 

raportów Powiatowego Urzędu Pracy w  Gdyni (m.in. „Sprawozdania o rynku pracy za lipiec 

2013”, „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2012 roku”), wynika to m.in. 

z niewłaściwie stworzonych programów kształcenia zarówno w szkołach średnich, 

pomaturalnych, jak i wyższych, które wprowadzają na lokalny rynek pracy pracowników 

o niewystarczających lub nieodpowiadających umiejętnościach i kwalifikacjach, w stosunku 

do zapotrzebowania na rynku pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni od kilku lat prowadzi stały monitoring zawodów 

deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych i jego wyniki publikuje na koniec  roku 

w opracowaniu „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni”.  

 

Monitoring prowadzony jest na podstawie informacji będących w posiadaniu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gdyni i zawiera m.in. analizę bezrobocia według zawodów oraz według 

działalności ostatniego miejsca pracy, analizę ofert pracy według zawodów oraz według 

rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę zgłaszającego ofertę pracy, analizę 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych powstałych w oparciu o interpretację wskaźników 

intensywności nadwyżki/deficytu dla zawodów, dla których zgłoszono w danym roku 

najwięcej ofert pracy. Nie podważając zasadności takich opracowań, w kontekście 

całościowego oglądu gdyńskiego i nie tylko rynku pracy, są one niekompletne i nie 

zaspokajają zapotrzebowania na tego typu analizy. Ich słabość wynika z faktu, że są 

przygotowywane wyłącznie na podstawie danych gromadzonych przez urząd pracy, do 

którego trafia tylko część osób poszukujących pracy. Jeszcze bardziej znikomy procent 

zgłaszających się do tego typu instytucji to pracodawcy z ofertami pracy. W obecnych 

czasach, dobie internetu i mediów społecznościowych zdecydowana większość 

pracodawców zamieszcza ogłoszenia o wolnych wakatach na portalach internetowych 

wyspecjalizowanych w pośrednictwie pracy, zarówno tych ogólnych jak, np. Money.pl, 

Pracuj.pl czy Gowork.pl, jak i tych specjalistycznych, branżowych. Ponadto popularnością 
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cieszą się agencje doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, które zajmują się wszelkimi 

formalnościami i poszukują pracowników jak najlepiej dopasowanych do danego stanowiska. 

Dlatego też, aby faktycznie odpowiedzieć na potrzeby lokalnego rynku pracy, a zwłaszcza 

osób poszukujących pracy i instytucji kształcących absolwentów i dostarczyć im rzetelnej 

informacji, należałoby przygotowywać raz na kwartał (raz do roku, ze względu na 

zmieniające się warunki i sytuację w gospodarce, to zdecydowanie za mało) raport o 

poszukiwanych w danym okresie zawodach. Analiza taka powinna zawierać dane zebrane 

zarówno przez urząd pracy, agencje pośrednictwa pracy, jak i z portali internetowych oraz na 

podstawie potrzeb największych lokalnych przedsiębiorstw, do których cztery razy do roku 

wysyłana byłaby specjalnie opracowana pot tym kątem ankieta. Wnioski z badań 

publikowane byłyby na stronach lokalnych instytucji, a przede wszystkim na portalu 

internetowym projektu South Baltic Professionals. Dzięki temu także potencjalni pracownicy 

z zagranicy, zwłaszcza Niemiec i Litwy (w tych językach, oprócz polskiego i angielskiego, 

publikowane będą wszelkie informacje) będą mieli głębszą wiedzę o trójmiejskim rynku 

pracy i jego potrzebach. Obecnie obcokrajowcy władający, obok języka ojczystego, także 

angielskim mogą znaleźć pracę przede wszystkim w licznych  na terenie Gdyni i Trójmiasta 

centrach BPO.  

Z opracowanego przez PUP w Gdyni „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

w Gdyni za rok 2012” wynika, że struktura zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych była 

bardzo zróżnicowana. Najwięcej wśród bezrobotnych było sprzedawców (18%) oraz 

pracowników biurowych – specjalistów ds. zarządzania (7,2%) oraz średniego personelu 

administracyjnego. 
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Rys. 2 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg grup zawodów w Gdyni stan na koniec 

2012 roku (%) 

18,0%

7,2%

6,3%6,2%

6,1%

4,7%

4,6%

4,0%

3,9%
3,4%

Sprzedawcy i pokrewni - 18%

Specjaliści do spraw ekonomicznych i
zarządzania - 7,2%

Średni personel do spraw biznesu i administracji
- 6,3%

Pracownicy usług osobistych - 6,2%

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i
urządzeń i pokrewni - 6,1%

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin
społecznych i kultury - 4,7%

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem
elektryków) -4,6%

Robotnicy w przetwórstwie spoŜywczym,
obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i
pokrewni- 4%

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i
technicznych - 3,9%

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i
technicznych - 3,4%

 

Źródło: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni za rok 2012”, Powiatowy Urząd Pracy w 

Gdyni 

 

W 2012 roku gdyńscy pracodawcy złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 5126 ofert 

pracy, wśród których najwięcej  było dla monterów kadłubów okrętowych, spawaczy metodą 

MAG oraz malarzy lakierników wyrobów metalowych, które stanowiły łącznie niemal 20 % 

wszystkich ofert. 
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Rys. 3 Struktura zgłoszonych ofert pracy do PUP w Gdyni wg dużych grup zawodowych w 

Gdyni stan na koniec 2012 roku (%) 

28,6%

19,9%

7,0%
6,7%

4,8%

33,0%

Robotnicy obróbki metali, mechanicy
maszyn i urządzeń i pokrewni – 28,6%

Robotnicy budowlani i pokrewni (z
wyłączeniem elektryków) - 19,9%

Sprzedawcy i pokrewni – 7%

Pracownicy usług osobistych – 6,7%

Średni personel do spraw biznesu i
administracji – 4,8%.

Pozostałe - 33%

 
Źródło: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni za rok 2012”, Powiatowy Urząd Pracy w 

Gdyni 

Aby uzyskać listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przeprowadzono analizę 

porównawczą średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców na 

koniec 2012 roku ze średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. 
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Tab. 1 Zestawienie 10 najbardziej deficytowych i nadwyżkowych zawodów w Gdyni na koniec 

2012 roku 

Lp. Zawody deficytowe Lp. Zawody nadwyżkowe 

1 Malarz lakiernik wyrobów metalowych 1 Ekonomista 

2 Spawacz metodą MAG 2 Bez zawodu 

3 Piaskarz 3 Pedagog 

4 Spawacz metodą TIG 4 Specjalista administracji publicznej 

5 Inwentaryzator 5 Psycholog 

6 Monter urządzeń energii odnawialnej 6 Sprzedawca 

7 Monter elektronik - urządzenia 
radiokomunikacyjne 

7 Asystent prawny 

8 Kierowca ciągnika siodłowego 8 Technik mechanik 

9 Monter konstrukcji stalowych 9 Oficer pokładowy 

10 Dystrybutor ulotek 10 Robotnik magazynowy 

Źródło: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni za rok 2012”, Powiatowy Urząd Pracy w 

Gdyni 

 

Jak już wspomniano, raport przygotowany przez Urząd Pracy w Gdyni nie stanowi pełnego 

obrazu zjawisk zachodzących na rynku pracy, skali faktycznego bezrobocia i realnych potrzeb 

pracodawców. Jednakże pewne wnioski pokrywają się z szerszymi badaniami, w tym także 

z analizą „Future labour qualification demands in the South Baltic Region – maritime 

economy, maritime tourism, health care tourism and wellness” przygotowaną na potrzeby 

South Baltic Programme. Chodzi tu zwłaszcza o branże gospodarki morskiej, turystyki 

morskiej i turystyki medycznej, na których skupia się projekt i niniejszy plan koncepcji 

promocji zatrudnienia. 

 

W 2012 r. nastąpił zdecydowany wzrost zapotrzebowania na pracowników w gospodarce 

morskiej, zwłaszcza w branży stoczniowej – najwięcej ofert w urzędzie pracy czekało na 

monterów kadłubów okrętowych. Poszukiwane były też inne tzw. zawody stoczniowe. 
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Wynika to z faktu, że mimo upadku wielkich stoczni, średnie i małe trójmiejskie firmy 

realizują kontrakty na wykonawstwo różnego rodzaju prac stoczniowych, budowanie 

konstrukcji stalowych, platform wiertniczych lub elektrowni wiatrowych. Szczególną szansą 

dla zatrudnienia w branży gospodarki morskiej jest zwłaszcza rozwój produkcji stoczniowej 

typu offshore energy - elektrownie wiatrowe oraz offshore  oil - wieże do poszukiwań ropy 

oraz konstrukcje do ich stawiania. Ponadto raport „Future labour qualification demands in 

the South Baltic Region” szansę na wzrost zatrudnienia w całym województwie pomorskim, 

a więc także w Gdyni mogącej się poszczycić wielkim portem morskim, wskazuje w przemyśle 

portowym. Jednak nie chodzi tu o zatrudnienie w terminalach przy przeładunkach, gdzie 

następuje coraz większa mechanizacja pracy, ale w firmach świadczących usługi logistyczne 

na potrzeby portu. Poniżej przedstawiono w jakich branżach gospodarki morskiej i w jakich 

regionach Południowego Bałtyku biorących udział w projekcie prognozowane jest 

zapotrzebowanie na siłę roboczą w przyszłości. Z zestawienia tego widać, że to właśnie 

w województwie pomorskim zakładane jest zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry 

w największej ilości branż gospodarki morskiej. Jest to szansa dla pracowników nie tylko 

z Trójmiasta czy Polski, ale też na ściągnięcie profesjonalistów z zagranicy. Dlatego tak ważna 

jest starannie przemyślana i konsekwentnie realizowana promocja zatrudnienia 

z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi marketingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Strona 17 

 

Tab. 2 Prognoza zapotrzebowanie na kadry w poszczególnych branżach gospodarki morskiej 

w województwie pomorskim oraz regionach Bałtyku Południowego  

Średnie  I wysokie zapotrzebowanie na siłę roboczą 
 

Segmenty gospodarki 
morskiej 

Meklemburgia –  
Pomorze 
Przednie 

Województwo 
Zachodniopomorskie  

Województwo 
Pomorskie  

Klaipeda  

Budowa I remonty 
statków 

  �  �  

Offshore – elektrownie 
wiatrowe 

�     

Offshore - wsparcie   �   

Portowy i 
okołoportowe uslugi 

logistyczne 

 
�  

warunkowo 
�   

Rybołóstwo  �   �  

Turystyka morska �  �  �  �  

Źródło: „Future labour qualification demands in the South Baltic Region – maritime economy, maritime 
tourism, health care tourism and wellness” 

 
W raporcie opracowanym przez PUP w Gdyni nie ma informacji o zatrudnieniu w turystyce 

morskiej, ale są wnioski dotyczące specjalistów ds. organizacji i usług gastronomicznych, 

hotelarskich i turystycznych pokrywające się ze spostrzeżeniami  dokumentu „Future labour 

qualification demands in the South Baltic Region”. To istotne, gdyż  turystyka morska 

oddziałuje na rynek pracy kreując zatrudnienie w branżach obsługujących osoby korzystające 

z poszczególnych jej form. Odnosi się to zarówno do zatrudnienia bezpośrednio w przemyśle 

turystycznym, obejmującym m.in. hotele, gastronomię, ale także w innych sferach jak 

kultura, handel, transport. Z analiz wynika, że to właśnie branże okołoturystyczne są w stanie 

wygenerować zdecydowanie więcej miejsc pracy niż sama tylko turystyka promowa 

i cruisingowa. Oczywiście należy tu zwrócić uwagę na współzależność między tymi branżami, 

gdyż im bardziej rozwinięta turystyka promowa i cruisingowa, tym więcej turystów, a tym 

samym większe zapotrzebowanie na usługi okołoturystyczne i wzrost zatrudnienia w nich.   

W branży turystycznej personel ma kluczowe znaczenie dla działalności i pozycji firmy. 

Powoduje to konieczność zatrudniania wysokokwalifikowanej i kompetentnej kadry, która 
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sprosta wysokim wymaganiom turystów. Ważna jest tu zdolność do łatwego nawiązywania 

i podtrzymywania kontaktów, wysoka kultura osobista, empatia, zdolność przekonywania 

i negocjowania. Niezbędna jest tu także znajomość języków obcych. Większość 

potencjalnych pracowników posługuje się głównie językiem angielskim i to w stopniu 

komunikatywnym, a jest duże zapotrzebowanie na pracowników posługujących się jeszcze 

dodatkowo np. językiem niemieckim , szwedzkim czy rosyjskim. 

 

Najmniej konkretnych danych liczbowych można znaleźć o rynku pracy w turystyce 

zdrowotnej, która jest jedną z najmłodszych, ale jednocześnie jedną z najbardziej 

perspektywicznych branż w Polsce. Ponieważ ta branża skierowana jest przede wszystkim do 

turystów zagranicznych przyjeżdżających w celach zdrowotnych, dla których 

przygotowywana jest kompleksowa opieka przed i po zabiegu, powstało zapotrzebowanie na 

zupełnie nowy zawód jak koordynator pacjenta zagranicznego. Inną nową specjalnością jest 

specjalista usług medycznych. Mimo wpływu międzynarodowego kryzysu finansowego, 

sytuacja firm działających w obszarze health care tourism/wellness jest stosunkowo dobra 

i w większości nie planują one zwalniania pracowników. Do najważniejszych zawodów, 

w których zgłaszane jest zapotrzebowanie w województwie pomorskim, należą kosmetyczki, 

masażyści, fizjoterapeuci i lekarze. Cechy pożądanego pracownika turystyki 

medycznej/spa/wellness to oprócz tzw. umiejętności twardych, typowych dla zawodu, także 

kultura osobista, empatia i umiejętności językowe. Te ostatnie wśród pracowników 

pozostają niestety na wciąż zbyt niskim poziomie i osoby władające co najmniej jednym 

językiem obcym nie mają problemów ze znalezieniem pracy. 
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3. Wprowadzenie - założenia programu 
komunikacji marketingowej  

 

� Koncepcja programu komunikacji marketingowej uwzględnia zarówno wnioski z 

konsultacji ze strategicznymi Partnerami projektu w regionie Trójmiasta i Kaszub 

Północnych, a także rekomendacje i postulaty z konferencji międzynarodowej 

zorganizowanej w Gdyni w dniu 11 czerwca – „Mobilność na rynku pracy w sektorze 

turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej". 

 

� Określone cele strategiczne programu komunikacji marketingowej bazują na dwóch 

kluczowych czynnikach sukcesu: 

• zbudowanie efektywnego systemu komunikacji marketingowej oraz 

przepływu informacji na lokalnym i regionalnym rynku, wpływającego na 

poprawę mobilności oraz atrakcyjność środowiska biznesowego 

• dyferencjacja wizerunku Gdyni, jako strategiczny 'hub' - wysokiej jakości kadr - 

przemysłów gospodarki morskiej, sektorów BPO, przemysłu czasu wolnego, 

przemysłów zdrowia, przemysłów kreatywnych. 

 

� Koncepcje konkretnych działań, czyli plan wdrażania strategii, zostały przygotowane 

w oparciu o grupę propozycji działań marketingowych, bazujących na lokalnych i 

regionalnych doświadczeniach Gdyni oraz jej Partnerów, w tym położenia silnych 

akcentów na marketing wydarzeń (event marketing), komunikację społeczną, 

marketing bezpośredni oraz e-marketing. Propozycje mają charakter elastyczny i 

opcjonalny, co wpłynie na efektywniejszą egzekucję programu dostosowaną do 

dynamicznych zmian w otoczeniu. 
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� Założenia koncepcji programu komunikacji marketingowej odnoszą się do 

określonych, zdefiniowanych grup odbiorców (adrestatów) - określonych jako 

segmenty strategiczne programu. 

 

4. Założenia do koncepcji regionalnego 
planu promocji - bazującym na 
przyciąganiu do regionu wysoko 
kwalifikowanych kadr 

 

���� Cele programu komunikacji  

���� Główne obietnice przekazów marketingowych  

���� Segmenty strategiczne odbiorców w 

planowanych procesach komunikacji 

marketingowej 

���� Strategiczne wiązki komunikatów 

marketingowych w powiązaniu z segmentami 

docelowymi 

���� Ton i styl przekazu marketingowego - 

budujący pożądany wizerunek 

���� Taktyki i kierunki działań promocyjnych 
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4.1 Cel programu komunikacji 
 

Przekonanie do przyjazdu do regionu ludzi młodych - 

zainteresowanych ofertą pracy, kształcenia oraz 

zamieszkania w Gdyni lub innych miast aglomeracji 

trójmiejskiej. 

 

Cele uzupełniające:  

� Zwiększenie świadomości mieszkańców Trójmiasta i Kaszub Północnych 

w zakresie mobilności zawodowej, w tym możliwości poszukiwania i znalezienia 

pracy na obszarze Południowego Bałtyku 

� Budowanie atrakcyjnego wizerunku biznesowo - gospodarczego regionu, w tym 

Gdyni, jako hubu mobilności zawodowej w skali kraju i obszaru Południowego 

Bałtyku 

� Wskazanie na atrakcyjność i przyszły potencjał w obszarze rynku pracy, 

wybranych sektorów gospodarki - w tym: przemysłów kreatywnych, turystyki 

zdrowotnej i medycznej, offshore, BPO, sektorów zaawansowanych technologii. 

 

Główne obietnice komunikatu marketingowego (idea USP) 

 

 

 

 

 

� Rozwinięcie głównej obietnicy: 

Główna obietnica Programu bazuje na istotnych dla grup odbiorców atutach Gdyni 
i aglomeracji, w zakresie potencjału rozwojowego oraz konkurencyjnych specjalizacji w skali 
nie tylko Polski, ale tej części Europy, w tym obszaru krajów akwenu Morza Bałtyckiego. 

Tutaj (w Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej) znajdziesz dostęp do najbardziej dynamicznie 

rozwijającego się rynku pracy w obszarze sektorów BPO, TSL, offshore, przemysłu 

zdrowia, przemysłu spotkań, a także znajdziesz najlepsze miejsce dla uzyskania - 

zdobycia rzadkich kwalifikacji predestynujących Ciebie do podpisywania lukratywnych 

kontraktów w różnych częściach świata.    
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Dynamiczny rozwój sektora BPO w ostatnich latach przyczynia się do przyciągania, ostatnich 
latach przyczynia się do przyciągania,  
 
Dynamiczny rozwój sektora BPO w ostatnich latach przyczynia się do przyciągania, 
praktycznie co roku, nowych znanych podmiotów (koncernów, spółek sektorów wysokich 
technologii), przygotowujących się do uruchomienia na terenie Trójmiasta swoich nie tylko 
Polski, ale tej części Europy, w tym obszaru krajów akwenu Morza Bałtyckiego. Dynamiczny 
rozwój sektora BPO w ostatnich latach przyczynia się do przyciągania, oddziałów usług 
outsourcingowych (obsługi procesów np. księgowo-rachunkowych, obsługi klienta), w tym 
również prestiżowych centrów rozwojowych.  
 
Ponadto już funkcjonujące centra BPO (m.in. Reuters, Intel, Sony Entertainment, Geoban, 
Lufthansa, DNV, Missoni), wciąż prowadzą aktywną politykę zatrudnienia, z reguły 
poszerzając obecny potencjał swoich oddziałów na terenie Trójmiasta, zaś dzięki 
nawiązywaniu bliskiej współpracy z uczelniami wyższymi z regionu, wzmacniają 
konkurencyjność regionalnego systemu kształcenia nowych kadr. Główna obietnica wskazuje 
także na inne kluczowe dla regionu oraz konkurencyjne w skali Polski i Europy Środkowej 
sektory gospodarki. Bez wątpienia szeroko pojęta gospodarka morska, w tym kształtowana 
przez jakość marka systemu kształcenia i doskonalenia kadr w specjalizacjach m.in. oficerów 
statków handlowych, pasażerskich, obsługi jednostek specjalistycznych, obsługi ruchu 
statków, a także pracowników obsługi procesów portowych i logistyki morskiej, obszaru 
projektowania i budowy statków, to atut nie tylko Gdyni i Gdańska, ale całego regionu.  
 
Rynek pracy w obszarze gospodarki morskiej należy także do najbardziej otwartych na 
mobilność oraz elastyczność zatrudnienia (miejsca, rodzaj kontraktu, konieczność zdobycia 
dodatkowych uprawnień). To są ogromne atuty aglomeracji, mogące istotnie wpływać na 
przyciąganie nowych, wykształconych pracowników spoza regionu, a także osoby młode, 
zamierzające pozyskać atrakcyjne kwalifikacje, będące obecnie na etapie wyboru studiów.  
 
Gdynia i cała aglomeracja trójmiejska, to także szybko rozwijająca się oferta turystyki 
medycznej, zdrowotnej oraz przemysłu czasu wolnego, w tym przemysłów spotkań oraz 
turystyki morskiej. Analizując wybrane case study z obszaru Europy (Turcja - turystyka 
medyczna, Goeteborg - przemysł spotkań, Świnoujście - turystyka morska) wymienione 
obszary gospodarki mogą stosunkowo szybko wpłynąć w Gdyni i w aglomeracji na ożywienie 
lokalnego rynku pracy, w tym potrzebę przyciągania kadr z innych regionów Polski (Pomorze 
Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawsko-Pomorskie) oraz obszaru Południowego Bałtyku  
(Litwa - Kłajpeda, Nida , Niemiec - Meklemburgia Pomorze Przednie), a więc także promocji 
mobilności w ujęciu krajowym i transgranicznym.  
Program zakłada także działania w kierunku tzw. wewnętrznej komunikacji marketingowej, 
ukierunkowanie na poprawę przepływu informacji oraz przełamywanie barier mentalnych w 
obszarze mobilności zawodowej mieszkańców regionu na obszarze Południowego Bałtyku.  
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4.2 Segmenty strategiczne odbiorców 
programu komunikacji 

 
Segmenty - do kogo kierujemy 

działania programu komunikacji 

marketingowej? 

Główny przekaz kierowany do grup 
docelowych - o czym chcemy ich 

poinformować?   

SEGMENT ZEWNĘTRZNY 1 (20-30+) 
absolwenci zawodowych szkół 
średnich, studenci, absolwenci uczelni 
technicznych i ekonomicznych, obszar 
Warmii i Mazur (Olsztyn, Ełk, 
Mrągowo, Giżycko), woj. kujawsko-
pomorskie (Toruń, Bydgoszcz), 
Kaszuby, Pomorze Zachodnie (Koszalin, 
Kołobrzeg) 

• poinformowanie o możliwościach 
i perspektywach zatrudnienia oraz rozwoju 
zawodowego w takich sektorach jak BPO, 
gospodarka morska, przemysł czasu wolnego, 
turystyka morska, przemysł zdrowia, sektory 
kreatywne.  

• poinformowanie o możliwościach rozwoju 
zawodowego w Gdyni, w tym zdobyciu nowych 
kwalifikacji pozwalających na efektywne 
szukanie zatrudnienia w obszarze Południowego 
Bałtyku 

SEGMENT ZEWNĘTRZNY 2 (30-60+) 
specjaliści rzadkich zawodów i profesji, 
istotnych dla rozwoju wybranych 
sektorów strategicznych regionu (lista 
ważnych profesji rzadkich, będzie 
stanowiła obszar niezależnych 
cyklicznych analiz) - obszar wybranych 
miast Południowy Bałtyk + 
 

• komunikowanie korzyści związanych 
z perspektywami rozwoju wybranych sektorów 
gospodarki lokalnej oraz wysokiej jakości życia 
(Gdynia zajmuje od kilku lat 1. miejsce w Polsce 
w ogólnopolskich badaniach sondażu opinii 
społecznej - w ocenie jakości życia przez 
mieszkańców) 

 

SEGMENT WEWNĘTRZNY 1 - 
mieszkańcy Gdyni i metropolii, 
aktywni zawodowo 40+ / 50+, 
bezrobotni lub zagrożeni bezrobociem 
w wyniku procesów transformacji 
lokalnego rynku pracy  

 

• poinformowanie o możliwościach zdobywania 
nowych kwalifikacji stwarzających szansę na 
zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na miejscu 
lub w innych regionach obszaru Południowego 
Bałtyku 

• przełamywanie barier socjospołecznych 
w zakresie mobilności segmentów 40+/50+ 

SEGMENT WEWNĘTRZNY 2 - 
studenci oraz absolwenci trójmiejskich 
uczelni 

• poinformowanie o możliwościach rozwoju 
zawodowego na obszarze Trójmiasta oraz 
najbardziej perspektywicznych obszarach 
biznesowych. Przekonanie do stałego związania 
się z Gdynią/Trójmiastem, nawet w przypadku 
pracy okresowej zagranicą 
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4.3 Taktyki i kierunki działań – na przykładzie 

działań dla miasta Gdyni 

 

Gdynia jako krajowy hub mobilności rynku pracy 

� Budowanie konkurencyjnego wizerunku - miasta przyjaznego dla osób młodych, 
poszukujących atrakcyjnego miejsca do zdobywania nowych kwalifikacji, kształcenia 
na poziomie wyższym oraz podyplomowym oraz młodych, wykształconych, 
aktywnych na rynku pracy. 

� Gdynia - jako lider innowacji w efektywnym przyciąganiu wysoko wyspecjalizowanych 
kadr sektorów gospodarki morskiej, turystyki morskiej oraz podnoszeniu ich 
kwalifikacji. 

� Wizerunkowe wydarzenia budujące markę huba - profesjonalne oraz 
popularyzatorskie. 

� Przyciąganie zarówno już wykształconych, jak i decydujących się na zdobycie 
wykształcenia na uczelniach trójmiejskich - teren całej Polski, w szczególności Polski 
Północnej (Kaszuby, Warmia i Mazury, kujawsko-pomorskie, Pomorze Zachodnie). 

� Obsługa huba - stworzenie niezbędnej platformy komunikacyjno-marketingowej, 
w korelacji z projektem SB Professionals, PUP, WUP, GCI, trójmiejskie uczelniami 
wyższymi oraz wiodącymi pracodawcami z terenu Gdyni, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, materiałów PR, filmu promującego ideę, broszur informacyjnych 
(pdf, druki aktualizowane na targi pracy/wydarzenia HR, BPO). 

� Główne latarnie strategii hubu mobilności rynku pracy:  

• sektor gospodarki morskiej - strategiczny sektor, bez 

wątpienia wiodący na obszarze Gdyni, Trójmiasta i Kaszub 

Północnych, w tym także przemysłu wiedzy w zakresie 

kwalifikacji zawodowych obszaru gospodarki morskiej 

• sektor BPO - praca w centrach obsługi dużych 

zagranicznych korporacji, w tym usług księgowych, 

informacyjnych i informatycznych. Sektor wybitnie 

predestynowany do aktywizowania globalnej koncepcji 

mobilności na rynku UE 
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• przemysł czasu wolnego - w tym turystyka morska, 

turystyka miejska kulturowa, turystyka zdrowotna, 

turystyka edukacyjna, turystyka zakupowa - rozwój 

atrakcji i produktów turystycznych (nowe muzea, 

Centrum Experyment, wydarzenia), infrastruktury 

(ośrodki SPA, mariny, hotele), galerie handlowe 

• przemysł spotkań - rozwój silnego centrum 

konferencyjno-kongresowego oraz  wydarzeń na obszarze 

Gdyni (Centrum Konferencyjne w PPNT, Teatr Muzyczny, 

hotele z centrami konferencyjnymi), tworzenie 

zintegrowanego wizerunku convention wspólnie 

z Sopotem i Gdańskiem 

• przemysły kreatywne - rozwój ośrodka Centrum Designu 

Gdynia, w tym centrum wystawiennicze, prototypownia, 

zintegrowany marketing, warsztaty, szkolenia, zaplecze 

kadrowe ASP w Gdańsku oraz doświadczeni liderzy 

projektów i firmy kreatywne 

• przemysł zdrowia - dynamiczny rozwój prywatnych 

obiektów na terenie Gdyni oraz aglomeracji trójmiejskiej, 

w tym ośrodki SPA, rehabilitacji, ośrodki i kliniki 

specjalistyczne (NZOZy), przyciąganie konkurencyjną 

ofertą turystów zagranicznych. 

 

 

Stabilizowanie lokalnego rynku pracy 

� Efektywna komunikacja - informacja na lokalnym rynku pracy - 

o możliwościach zatrudnienia, zdobywania kwalifikacji, 

atrakcyjności zawodowej pracy poza miejscem zamieszkania. 
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� Promocja mobilności zawodowej osób aktywnych zawodowo, 

w tym bezrobotnych, w branżach najbardziej zagrożonych 

kryzysem i redukcjami zatrudnienia.  

� Promocja mobilności zawodowej wśród studentów kierunków 

gospodarki morskiej, która istotnie wpływa na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych oraz potencjału ich elastyczności na 

zintegrowanych rynkach pracy UE (wnioski z konferencji).  

� Promowanie wysokiej jakości kadr zawodowych z obszaru Kaszub 

na rynkach pracy regionów Bałtyku Południowego oraz Unii 

Europejskiej.  

� Aktywizacja mobilności zawodowej młodych bezrobotnych 25+ 

oraz grupy 40+,  stwarzanie możliwości zarówno poprawiania 

posiadanych kwalifikacji, jak i zdobywania nowych kwalifikacji, 

efektywnego poszukiwania zatrudnienia, także poza lokalnym 

rynkiem pracy, dzięki programowi SB Professionals. 

� Promowanie możliwości czasowego zatrudniania poza Gdynią, 

w szczególności atrakcyjnego w obszarze gospodarki morskiej.  

� Promowanie przedsiębiorczości w korelacji z mobilnością rynku 

pracy - zdobyte środki z zatrudnienia - pracy czasowej np. „na 

statkach" mogą zostać później wykorzystane do uruchomienia 

własnych inicjatyw biznesowych. 
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4.4 Ton i styl przekazu marketingowego - 

budujący pożądany wizerunek 

 

Ton i styl przekazu często determinują efekt poznawczy, w tym zapoznanie się oraz pełne 

zrozumienie przekazu.  

 

� Ogólny styl przekazów marketingowych  

 

optymistyczny - świeży - ożywczy - dynamiczny - używanie krótkich zdań - obietnice poparte 

faktami - konkretami - inspirująca szata graficzna - atrakcyjna forma wizualna przekazu - 

personalizacja przekazu - wskazania konkretnych osób, pracowników --> pracodawców --> 

ekspertów --> liderów opinii 

 

� Rekomendowane formy przekazu 

Broszury, komiks - obrazkowe historie, w formie profesjonalnej gazetki A3 - fotografie + 

grafika, „dymki", graficzne mapy - uproszczone wersje map, fotografie z pokazaniem 

konkretnych ludzi, e-marketing - pdf-y, krótkie video (do 2 min np. video blog), plakaty, 

gadżety np. torby bawełniane, worki żeglarskie, kompasy i inne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: rekomenduje się opracowanie księgi identyfikacji wizualnej Programu - 

mającej swoje wyróżniki, cechy indywidualne, choć spójne z opracowaniem 

graficznym projektu SB Professionals (np. wprowadzenie dodatkowych kolorów, 

elementów grafiki – „opowieści obrazkowej"). Każdy z regionów może mieć inne 

cele szczegółowe, założenia programu promocji, stąd brak „dyferencjałów" na 

poziomie regionów - lokalnym, może skutkować chaosem informacyjnym 

w przypadku docierania do tych samych grup odbiorców. 
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4.5 Koncepcje kreatywne - propozycje działań 

 

• Lista nowych i rzadkich specjalności na rynku pracy  

• Barometr gospodarczy lokalnego rynku pracy  

• Mapa Interaktywna - Oferty Pracy Obszaru Południowy Bałtyk  

• Tablica Miejska - UWAGA PRACA!!! - Świętojańska - 10 Lutego (miejsc pracy)  

• Akademia Morska - Road Show Polska - akcja marketingu niekonwencjonalnego 

• EXCELL DAYS - Baltic Labour Games 

• Mobile BOX - Mobile Labour Force 

• Konferencja cykliczna - turystyka medyczna - nowe wyzwania przemysłu zdrowia 

• PRELEKCJE InfoBox - "Pracodawcy na start"  

• Edukacja i informacja - narzędzia niekonwencjonalne - (komiks, e-marketing - blog, 

FB, twitter, marketing bezpośredni - broszury, QR Cody 

 

4.5.1 Lista nowych i rzadkich specjalności 

 
 
 
Rynek pracy w obszarze Gdyni i aglomeracji trójmiejskiej, a także całego obszaru Bałtyku 
Południowego, przechodzi ciągłą ewolucję, m.in. w  zakresie struktury zapotrzebowania na 
określone specjalności wymagające dodatkowych kwalifikacji, doświadczeń zawodowych. 
Tego typu  przykładem jest rozwój turystyki medycznej i związana z tym zjawiskiem potrzeba 
rozwoju nowych specjalności wzmacniających konkurencyjność zintegrowanej oferty (np. 
konsultant - opiekun osobisty pacjentów - turystów, koordynator turystyki medycznej 
w hotelach), a także wiele nowych profesji, wynikających z rozwoju Off-Shoringu (platformy 
wiatrowe) czy nowoczesnych metod eksploracji złóż energii (gaz łupkowy, ropa wydobywana 
z dna morza).  
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Rozwinięcie - opis 
 
Listy tego typu nie można zdefiniować na podstawie jednego dokumentu, opracowania. Należy ją 
traktować jako obszar dynamicznych badań, analiz i konsultacji, publikowany cyklicznie wraz 
z manualem użytkowym - wskazówkami w zakresie możliwości zdobywania nowych, rzadkich 
specjalności oraz wynikających stąd korzyści. Z kolei dla pracodawców, opracowanie pozwoli na 
efektywną, stopniową reorganizację, unowocześnienie struktury zatrudnienia w kierunku aktualnych 
potrzeb rynku. Tego typu opracowanie powinno powstawać we współpracy, w konsultacji 
z wybranymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Celem niniejszego działania jest publikowanie 
i upowszechnianie na lokalnym rynku pracy (również wśród pracodawców i edukatorów) zawartości  
opracowania, wraz z analizami.  Lista może zostać upubliczniona w czasie międzynarodowej 
konferencji gospodarczej i zawodowej dotyczącej potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy.  

 

Uzasadnienie 
 
Opracowanie o tym charakterze powinno zapewnić ważny impuls w procesie rozwoju 
i unowocześnienia struktury lokalnego rynku pracy, a także wpłynąć na większą mobilność zawodową.  
Opracowanie i publikowanie listy wpłynie na poprawę procesów przepływu informacji z rynku pracy 
do pracodawców oraz potencjalnych pracowników, przyczyniając się do zwiększenia zainteresowanie 
mobilnością zawodową.  

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy: 
Pracodawcy, konfederacje pracodawców, związki zawodowe pracowników, Powiatowy Urząd Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy, wybrana uczelnia wyższa, Agencja Rozwoju Gdyni, Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, Partnerzy zagraniczni projektu SB Professionals 

Lider wdrożenia:  
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  lub podmiot  z branży konsultingu gospodarczego 
wyłoniony w drodze konkursu 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
Cyklicznie - publikacja raz w roku, czas realizacji ok. 6-8 tyg. rekomendacja październik - listopad. 



  

Strona 30 

 

 

4.5.2 Barometr Lokalnego Rynku Pracy 

 

 

Rozwinięcie opis 
 
Koncepcja dynamicznego kanału informacji w obszarze polityki informacyjnej, którego ideę - 
metodologię, oparto na koncepcji sprawdzonej - w oparciu o sieć Partnerów - podmiotów  
bezpośrednio zainteresowanych poszukiwaniem i zatrudnianiem nowych pracowników. 
Założeniem Barometru Lokalnego Rynku Pracy jest generowanie kwartalnych analiz (z dynamiką 
porównawczą okresów rok/rok - kwartał/kwartał) na podstawie informacji otrzymywanych od 
wybranej grupy, największych oraz najbardziej aktywnych pracodawców na terenie Gdyni, Gdańska, 
Sopotu oraz regionu Kaszub Północnych oraz największych biur zatrudniających pracowników  do 
pracy zagranicą. Raporty byłyby publikowane zarówno przez Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy oraz zamieszczane na swoich stronach przez Partnerów projektu SB Professionals, 
stwarzając możliwość do łatwego, bezpłatnego pobrania opracowania przez zainteresowanych 
(pracodawców, pracowników).  

 

Uzasadnienie 
 
Jedną z najbardziej kluczowych kwestii w obszarze opracowanie efektywnego programu promocji - 
jest skuteczna polityka komunikacji - informacji w obszarze regionalnego rynku pracy oraz rynków 
zintegrowanych UE. Koncepcja Barometru Lokalnego Rynku Pracy jest pomysłem stosunkowo tanim 
w realizacji, a pozwalającym na istotną poprawę jakości i aktualności informacji w obszarze lokalnego 
rynku pracy. Raport będzie spełniał ważną rolę w aktywizacji rynku pracy oraz wspomagał działania 
pracodawców, wpływając na niższe koszty pozyskiwania nowych pracowników, w tym także spoza 
regionu. Raport wskaże także na trendy w zakresie zapotrzebowania na określone specjalizacje 
i profesje, dając tym samym istotne wskazówki dla szkół wyższych oraz szkół i podmiotów kształcenia 
zawodowego.  

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy: 
Wybrana grupa ok. 30-40 podmiotów z terenu Trójmiasta i Kaszub Północnych, w tym pracodawcy 
oraz biuro pośrednictwa zatrudniania, w tym również zagranicą.  

Lider wdrożenia:  
Lider wdrażania - Wojewódzki Urząd Pracy lub Powiatowy Urząd Pracy  w Gdyni oraz wybrany 
Partner - uczelnia, firma konsultingowa 

 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
Start barometru - wiosna 2014  
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4.5.3 Mapa Interaktywna - Oferty Pracy w 

obszarze Bałtyku Południowego 

 

 

 

Rozwinięcie opis 

 
Mapa regionu Południowego Bałtyku w postacie ekranu LCD lub tablicy elektronicznej, z dynamiczną 
platformą on-line, w tym możliwością aktualizacji treści on-line.  
Główna informacja będzie dotyczyła liczby wolnych miejsc pracy, w ujęciu geograficznym, z 
możliwością wyświetlenia także w rozbiciu na sektory/branże oraz z informacją dotyczącą warunków 
zatrudnienia (okres trwania umowy/zarobki). Dzięki QR Code będzie możliwość przejścia do strony 
internetowej z konkretną ofertą, a także szybkiego przesłania swoich danych, krótkiego CV do 
pracodawcy.  

 

Uzasadnienie 
 
Program zakłada promowanie mobilności kadr, w tym oprócz przyciągania do Gdyni i Trójmiasta 
młodych i wykształconych, ważnym aspektem programu jest również stabilizacja lokalnego rynku 
pracy, poprzez stwarzanie atrakcyjnych możliwości poszukiwania pracy, w tym czasowego 
zatrudnienia, zdobywania nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych w innych regionach 
obszaru Południowego Bałtyku. Podstawą takiego zamierzenia jest dostępność do aktualnych 
informacji o poszukiwanych profesjach, specjalistach oraz warunkach zawarcia kontraktu. Mapa 
Interaktywna ma stanowić pierwszy impuls, swoistą świecę zapłonową w procesach przełamywania 
barier poznawczych, socjokulturowych, przed poszukiwaniem pracy poza granicą kraju.   
Jej niewątpliwym atutem będzie znakomita dostępność oraz widoczność, dzięki zastosowanej 
koncepcji multimedialnej oraz lokalizacji w Śródmieściu Gdyni. 

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy: 
Akademia Marynarki Wojennej - Wydział Elektryczny i Elektroniczny, Politechnika Gdańska, 
Powiatowy Urząd Pracy, agencje międzynarodowego pośrednictwa pracy. 

Partnerzy: 
Lider projektu SB Professionals - operator portalu internetowego.  

 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
Rok 2014 - II połowa faza testowa 
Rok 2015 - I połowa faza użytkowa 
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4.5.4 Tablica Miejska Pracy (UWAGA Praca!) - 

Świętojańska - 10 Lutego  

 

 

Rozwinięcie opis 
 
Narzędzie eksperymentalne dedykowane lokalnej promocji zatrudnienia, wykorzystujące potencjał 
Śródmieścia Gdyni. Na wielu lokalach gastronomicznych, sklepach oraz punktach usługowych, często 
pojawiają się karteczki z informacją o poszukiwaniu pracownika. Idea stworzenie prostej, 
multimedialnej tablicy informacyjnej, z bezpłatnym umieszczaniem ogłoszeń przez właścicieli - 
dzierżawców biur i punktów usługowych w ulicach Śródmieścia Gdyni, ułatwi dostęp do rozproszonej 
w promieniu 2 km informacji. Tablica może zawierać również ogłoszenia z obszaru mariny (turystyka 
morska), fragmentów krańcowych ulic Świętojańskiej czy Władysława IV oraz ulic bocznych, (w tym 
usługi medyczne, NZOZ-y). Punkt dopisywania nowych ogłoszeń można zlokalizować w informacji 
InfoBoxu Gdynia (za pośrednictwem panelu on-line).  
 

Uzasadnienie 
 
Tego typu lokalne, przestrzenne inicjatywy, sprzyjają również mobilności na rynku pracy, docierając 
np. do odwiedzających Gdynię mieszkańców Kaszub Północnych (Helu, Wejherowa, Rumi itp.) oraz 
mieszkańców Sopotu i Gdańska. Inną zaletą tej koncepcji jest efekt promocyjny, wizerunkowy, 
zwracający uwagę na miasto jako innowatora w obszarze rozwiązań udoskonalających mobilność na 
lokalnym i regionalnym rynku pracy.   

 

Partnerzy/lider wdrożenia 
Partnerzy: 
Gdynia InfoBox, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, gestorzy bazy usługowej, w tym 
gastronomicznej, ale także obiekty typu SPA, zdrowotne, handlowe, edukacyjne itp. 

Lider wdrożenia: 
UM Gdynia 

 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
I kwartał 2014 r. - testowe uruchomienie tablic, II poł. kwietnia oficjalne uruchomienie (przed długim 
weekendem majowym)   
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4.5.5 Road Show Polska „KADRY MORSKIE” - 

Partner Akademia Morska 

Rozwinięcie opis 
 
Akcja marketingu bezpośredniego, propagująca studia w Akademii Morskiej w Gdyni, flagowej uczelni 
wyższej miasta Gdyni, jednej z niewielu uczelni w Polsce, na której zdobywane kwalifikacje, 
certyfikaty, uprawnienia (na wybranych wydziałach i kierunkach), pozwalają na zdobycie atrakcyjnego 
zatrudnienie - na obszarze większości akwenów morskich świata. Program uczelni istotnie wspiera 
procesy mobilności rynku pracy, zaś sama uczelnia posiada absolwentów, podnosząc także 
konkurencyjność lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
Akcja Road show polegałaby na nowoczesnej formule prezentacji bezpośredniej głównych korzyści z 
podejmowania studiów na uczelni, w tym możliwość uzyskania wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych pozwalających na uniezależnienie się od lokalnych i regionalnych rynków pracy, 
elastyczność w wyborze pracodawcy oraz podpisania wysokich kontraktów.  

 

Uzasadnienie 

 
Z punktu widzenia programu SB Professionals oraz potrzeb lokalnych i regionalnych, niniejsze 
działanie doskonale wpisuje się w jego główne założenia.  
Profil kształcenia Akademii Morskiej idealnie wypełnia cele programu - stymulując mobilność 
zawodową, zapewniając w tym celu niezbędne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenia. Absolwenci 
Akademii Morskiej doskonale posługują się językami obcymi oraz międzynarodowymi procedurami 
i przepisami. Ponadto dla lokalnego rynku pracy oraz rynku przemysłu wiedzy, dopływ dodatkowych 
grup studentów spoza regionu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności trójmiejskiego przemysłu 
gospodarki morskiej oraz umocni pozycję ekonomiczną i dydaktyczną uczelni. Zyskają także pozostałe 
subregiony obszaru Południowego Bałtyku, gdyż dodatkowa grupa studentów i finalnie, absolwentów 
uczelni, zapewni większą podaż wysoko wykwalifikowanych pracowników w obszarze m.in. 
gospodarki morskiej oraz turystyki morskiej.  

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy:  
Akademia Morska w Gdyni, ewentualnie wybrane wydziały AM, oraz możliwość dołączenia do akcji 
Akademii Marynarki Wojennej (I road show, powinien mieć raczej jednego wiodącego Partnera)  
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, wybrany podmiot - organizator event marketing 

Lider wdrożenia: 
kooperacja - UM Gdyni - Akademia Morska w Gdyni 
 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
I kwartał 2014 r. ok. 50 dni, 20-25 wybranych miast w Polsce 
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4.5.6 Mobile Gdynia BOX - Mobile Labour Force 

Rozwinięcie opis 
 
Koncepcja akcji marketingu wizerunkowego, niekonwencjonalnego, opartego na mobilnym nośniku 
informacyjnym outdoor mogąca stanowić uzupełnienie akcji Road Show „Kadry Morskie", a także być 
niezależnym komponentem strategii marketingowej, promując i komunikując główne założenia - 
komunikaty oraz wybrane korzyści dopasowane do grup docelowych. Mobile Box to forma 
zmodyfikowanego lub specjalnie skonstruowanego (częściowo przeszklonego) kontenera – 
z prezentacją, informacją wybranych aspektów programu SB Professionals, w tym kontekstu regionu 
Trójmiasta i Kaszub Północnych.  

• Przyciąganie do Gdyni osób młodych z obszaru Polski Północnej - kontener np. w kampusie w 
Kortowie, Koszalinie, Bydgoszczy (także w czasie imprezy „Ster na Bydgoszcz") 

• Zawartość - Makieta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wizualizacje Gdynia 
Waterfront, atrakcyjne wizualizacje - wykresy średnich zarobków (absolwenci AM, kadry 
morskie, profesjonalne kadry medyczne, turystyczne itp.), filmy na LCD - studia podyplomowe 
na AM, możliwość zatrudnienie w sektorze gospodarki morskiej (elektroniczna tablica 
poszukiwanych zawodów), turystyce morskiej czy przemysłach kreatywnych i czasu wolnego 

• Połączenie akcji Mobile Box - z konkursem dla absolwentów z całej Polski - np. "Ster na 
Gdynię" (atrakcyjna nagroda, np. sfinansowanie 30% wkładu na mieszkanie w Gdyni) 

 

Uzasadnienie 
 
Tego typu akcje cieszą sie znacznie większym zainteresowaniem niż typowa kampania billboardowa, 
szczególnie, że stwarzają możliwość bezpośredniej interakcji (QR Cody, augmented reality). 
Koszty akcji można zredukować dzięki wypożyczaniu podobnego kontenera od Partnera 
strategicznego, bezpośrednio zainteresowanego w efekty akcji. Tego typu kontener jednej ze spółek - 
zarządzającej terminalem kontenerowym w Porcie Morskim w Gdyni (BCT Terminal), świetnie 
sprawdził się w promocji nowych inwestycji - rozwoju infrastruktury drogowej - transportowej Portu 
Morskiego Gdynia.  
 

Partnerzy/lider wdrożenia 
Partnerzy: 
Terminale morskie w ZPMG SA, Akademia Morska w Gdyni, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, 
Gdynia InfoBox, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
Powiatowy Urząd Pracyw Gdyni, wybrany podmiot - organizator event marketing 
Lider wdrożenia: 
UM Gdyni  i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
II kwartał 2014 r. ok. 100 dni, 10 wybranych miast w Polsce 
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4.5.7 Konferencja cykliczna - turystyka medyczna 

- nowe wyzwania przemysłu zdrowia 

 

 

 

Rozwinięcie opis 

 
Idea organizacji cyklicznej konferencji tematycznej w Gdyni dedykowanej obszarowi turystyki 
medycznej oraz aspektom mobilności kadr w tym sektorze, budowania konkurencyjności 
oferty w oparciu o wysokie kompetencje zawodowe pracowników - jakość zasobów ludzkich.  
Konferencja byłaby organizowana wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Turystyki Medycznej 
oraz liderami projektu Programu Promocji Polskiej Turystyki Medycznej (PAIiIZ i AMEDS 
Centrum). 
 

Uzasadnienie 
 
Turystyka medyczna posiada  ogromny potencjał rozwoju w Polsce, w tym na obszarze Gdyni 
i aglomeracji trójmiejskiej. Pierwsza konferencja na terenie Gdyni w ramach projektu SB Professionals 
pokazała istotne zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie w obszarze przemysłu spotkań - 
połączone zarówno z prezentacjami, wystąpieniami ekspertów, jak i warsztatami, szkoleniami dla 
kadr zawodowych. Konferencja skupiająca reprezentację branżową oraz media, jest zazwyczaj także 
doskonałym narzędziem do promowania określonych idei, przekazów marketingowych - w tym 
koncepcji komunikacji w ramach strategii promocji mobilności kadr dla Gdyni, Trójmiasta i obszaru 
Kaszub Północnych. Gdynia może stać się wieloletnim gospodarzem tematycznej konferencji 
w obszarze turystyki medycznej oraz jakości zasobów ludzkich przemysłu zdrowia, dzięki 
zainicjowaniu ich pierwszych edycji .  

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy:  
AMEDS Centrum, PAIiIZ, Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, branża lokalna, Centrum 
Konferencyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni 

Lider wdrożenia:  
Wybrany podmiot lokalny - doświadczony w obszarze marketingu wydarzeń 

 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
wiosna (kwiecień lub maj) 2014 - pierwsza edycja 
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4.5.8 Temat wiodący - PRELEKCJE - wykłady 

InfoBox – „Pracodawcy na start" 

 

 

 

 

Rozwinięcie opis 

 
Spotkania z praktykami, w tym wykłady, prezentacje przedstawicieli czołowych pracodawców na 
terenie Gdyni oraz aglomeracji trójmiejskiej. Temat wiodący prelekcji – rzadkie zawody i oczekiwania 
pracodawców w zakresie najbardziej pożądanych kompetencji przyszłych kadr, w tym w relacji ze 
zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.  
Wykłady mogą być także rejestrowane oraz umieszczane na stronie projektu. Przedstawiciel 
pracodawcy (członek zarządu, menadżer HR), zyska możliwość promocji swojej firmy oraz 
bezpośredniego oddziaływania na kształtujący się rynek podaży pracy ze strony lokalnych szkół 
i uczelni.  

 

Uzasadnienie 
 
Możliwość bezpośredniego spotkania na styku pracodawca (jego oczekiwania) - potencjalny 
pracownik, wpłynie na większą efektywność funkcjonowania lokalnego rynku pracy, mającego zawsze 
swoją specyfikę kształtowanie się rynku prac. 

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy:  
Przedsiębiorcy z Gdyni, Trójmiasta i Kaszub Północnych 

Lider wdrożenia:  
Gdynia InfoBox, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 

2013 r. - listopad/grudzień 
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4.5.9 Wydarzenie wizerunkowe – „Kadry 
Doskonałe" - (Excel HR Days) 
 
 

Rozwinięcie opis 
 
Koncepcja wydarzenia wizerunkowego, opartego na idei 2-3-dniowych zawodów - rywalizacji 
pracowników indywidualnych oraz zespołów - specjalistów różnych profesji i zawodów. Od 
informatyków, programistów, grafików komputerowych, dizajnerów mebli, po modelarzy, cieśli, 
parkieciarzy, stolarzy itp.   
Zawody powinny mieć charakter przynajmniej regionalny (Pomorze), docelowo - międzynarodowy. 
Wydarzenie można oprzeć na podobnej idei - licencji, wydarzenia organizowanego cyklicznie w 
Wielkiej Brytanii.  
 

Uzasadnienie 

 
Zwrócenie uwagi, podkreślenie jakości kapitału ludzkiego, także osób 50+ w regionie.  
Wydarzenie pozwoli na integrację branżową oraz regionalną, a także zainteresowanie mediów 
profesjami na co dzień niezauważanymi czy niedocenianymi.  

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy:  
Izby branżowe, stowarzyszenia pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy, samorząd województwa, Hala 
Sportowo-Widowiskowa, sponsorzy  

Lider wdrożenia:  
Fundacja Gospodarcza - gmina miasta Gdynia 

 

Harmonogram realizacji - wdrożenia 
II połowa 2015 r.  
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4.5.10 Edukacja i informacja - narzędzia 
niekonwencjonalne, e-marketing  
 

Rozwinięcie opis 
Przygotowanie specjalnie dedykowanych narzędzi marketingowych wpływających na poprawę 
procesów informacji oraz wpływających na wizerunek regionu, jako atrakcyjnego obszaru 
zatrudnienia oraz miejsca do życia i rozwoju zawodowego.  
Proponowane narzędzia: 

• Cykl autorskich dokumentów HD Video - bazujących na pomyśle „Video Blogów" - młodych 
osób, którzy wybrali nasz region, w tym w obszarze przemysłów kreatywnych (projektantka) 
oraz w drugiej odsłonie - o wykwalifikowanej kadrze - pracownikach gospodarki morskiej 
(pracownicy stoczniowi, pracownicy portowi, marynarze) z regionu  w wieku 50+, którzy 
zdecydowali się na zatrudnienie tymczasowe zagranicą. Realizacja we wsparciu Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej 

• Komiks - gazetka - (on-line oraz drukowana) - skrót obrazkowy losów młodych, 
wykształconych ludzi, którzy przenoszą sie do Gdyni, Trójmiasta w celu realizacji swoich 
ambicji zawodowych oraz podniesienia perspektyw w zakresie jakości życia 

• Blog LIVE - Twitter  - wyszukanie kilku chętnych osób, którzy przenieśli się do Gdyni lub 
dzięki edukacji w Gdyni (np. Akademii Morskiej), znaleźli atrakcyjną pracę w obszarze 
Południowego Bałtyku 

• Cykl plakatów - wizerunkowe koncepcje przygotowanie przez różnych młodych 
projektantów, w tym nawiązanie do działań e-marketingu (blogów, video dokumentów) - 
sylwetki młodych, wykształconych, którzy wybrali Gdynię, Sopot lub Gdańsk, znajdując tutaj 
miejsce dla rozwoju zawodowego 

Uzasadnienie 
Komunikacja marketingowa w obszarze social marketingu  (marketing społeczny), w tym skierowana 
do osób młodych jest skuteczniejsza, jeśli wykorzystuje popularne w określonych grupach 
odbiorców kanały komunikacji, w tym także wykorzystywane do rozrywki (w czasie wolnym). 
Blogi internetowe, pamiętniki video, nowoczesne produkcje dokumentalne bazujące na materiałach 
nagrań amatorskich, podobnie komiks, czyli  uproszczona w narracji i obrazie opowieść rysunkowa, 
znajdują się w grupie mediów/kanałów komunikacji - najbardziej popularnych wśród osób młodych 
i wykształconych, a także coraz chętniej używanych przez grupę 50+.   

 

Partnerzy/lider wdrożenia 

Partnerzy: 
Gdyńska Szkoła Filmowa, Akademia Morska, Centrum Kultury Gdynia, APMAR, Powiatowy Urząd 
Pracy, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
Lider wdrożenia: 
Agencja Rozwoju Gdyni  (ze względu na unikalne posiada doświadczenia i kwalifikacje) 
Harmonogram realizacji - wdrożenia 
II połowa 2014 r.  
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Podsumowanie 
 

 
Obecnie, w czasach ogólnoświatowego kryzysu wpływającego mniej lub bardziej na 

gospodarki wszystkich krajów, błyskawicznego rozwoju nowych technologii i nieustannie 

zmieniających się warunków życia, do przeszłości odchodzi dwudziestowieczny model 

zatrudnienia, ścieżki kariery (od początku zatrudnienia do emerytury w jednym zawodzie, 

a nawet w jednej firmie) i całego rynku pracy. W obliczu panującego bezrobocia, 

zmieniającego się zapotrzebowania na specjalistów w konkretnych branżach oraz różnych 

rejonach i krajach, najważniejsze cechy współczesnego pracownika to m.in.  elastyczność 

i mobilność. Do podejmowania decyzji odnośnie wyboru/zmiany zawodu, zmiany 

zatrudnienia lub podjęcia pracy w innym mieście bądź kraju, niezbędna jest aktualna, 

rzetelna i wyczerpująca informacja o sytuacji na rynku pracy. Projekt „South Baltic 

Professionals” analizuje sytuację na rynkach pracy uczestników projektu, dzięki czemu 

stwarza szansę na zatrudnienie mieszkańców regionów i wzrost ich konkurencyjności.  

Prezentowane opracowanie - „Założenia programu komunikacji marketingowej regionalnego 

rynku pracy dla obszaru Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych” ma 

doprowadzić do opracowanie koncepcji promocji zatrudnienia, której głównym celem będzie 

informacja mieszkańców nie tylko Gdyni i aglomeracji, ale całego regionu Południowego 

Bałtyku o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

Założenia programu komunikacji stanowią taktycznie i strategicznie uporządkowany zbiór 

propozycji wdrożeniowych, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów 

promocyjnych i marketingowych.  

Zarówno jednak rynek regionalny - Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych, 

jak i jego otoczenie, w tym obszar Bałtyku Południowego, są poddane dynamicznym 

procesom zmian zarówno strukturalnych w obszarze wiodących przemysłów i specjalizacji, 

jak i jakościowych w zakresie rynku pracy - potencjału zasobów ludzkich.  
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Stąd niewątpliwie należy wziąć pod uwagę efekt najbliższych zmian, a także najnowszych 

trendów i tendencji, przed finalną egzekucją działań. W tym celu wskazana byłaby 

dodatkowa analiza ex ante oraz analizę ex middle - w kompleksowym obszarze wdrażania 

programu, w tym lokalnym i regionalnym rynku pracy.  

Kluczem do sukcesu programu jest przekonanie o trwałości i zasadności obranych celów, 

założeń oraz taktyk promocyjnych i marketingowych. Kompozycja finalna wiązki działań - 

komunikacji marketingowej mix - może, czy wręcz powinna być modyfikowana w korelacji do 

bieżącej sytuacji ekonomicznej miasta, regionu, jak i potencjalnych szans na ożywienie 

procesów na rynku pracy, w tym mobilności zawodowej. W dłuższej perspektywie, bez 

wątpienia Gdynia będzie rynkiem pracy o dodatniej zdolności recepcyjnej, a więc z potrzebą 

przyciągania do miasta i regionu, nowych wykwalifikowanych kadr, a także młodych, 

poszukujących atrakcyjnego wykształcenia, zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji oraz 

zawodowych doświadczeń. Zarówno szeroko pojęta gospodarka morska, jak i przemysł 

zdrowia, przemysłu czasu wolnego, w tym turystyka morska, medyczna i przemysł spotkań, 

będą w tym procesie przyciągania nowych odgrywały wiodącą rolę.  Należy jednak zapewnić 

otwartość programu, w tym w zakresie docelowych grup segmentów, potencjalnych, 

najbardziej pożądanych grup zawodowych. Przykładem są grupy strategiczne 

zidentyfikowane już na etapie obecnych analiz, realizacji założeń dla Programu Komunikacji, 

w tym m.in. sektory BPO, offshoring - energia odnawialna, przemysły kreatywne, przemysły 

wiedzy czy turystyka sportowa i zdrowotna (szerzej ujmowana niż turystyka medyczna).  

Kompleksowy raport dotyczący aktualnych potrzeb rynku oraz trendów i tendencji w 

otoczeniu Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych, powinien powstawać 

minimum raz w roku. Ponadto wskazane są także 2-3 krotne spotkania, konsultacje zespołów 

w poszczególnych regionach biorących udziałach w programie SB Professionals, także po 

oficjalnym zakończeniu niniejszego etapu prac. 

 


