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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA UTWORZENIE PONAD 15 000 MIEJSC 

PRACY W OKRESIE LETNIM  

  

Dostępne są zasoby dla osób pracujących z młodzieżą, która chce wejść na rynek 

pracy  

  

Bank Pracy Sezonowej Stanu Nowy Jork zawiera tysiące ofert pracy dla 

mieszkańców stanu Nowy Jork poszukujących możliwości pracy w okresie letnim  

  

  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj informacje na temat utworzenia rekordowej 

liczby letnich ofert pracy w okresie letnim, dostępnych dla mieszkańców stanu Nowy 

Jork w różnych branżach, we wszystkich regionach stanu. Od parków rozrywki i 

restauracji po farmy i obozy letnie – w Banku Pracy Sezonowej Departamentu Pracy 

Stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor) znajduje się już ponad 15 000 

ofert pracy, a w miarę upływu letnich miesięcy będzie ich coraz więcej. Mieszkańcy 

stanu Nowy Jork mogą uzyskać dostęp do Banku Pracy Sezonowej tutaj.  

  

„Pracodawcy zatrudniają rekordową liczbę pracowników, a mieszkańcy stanu Nowy 

Jork, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie i zarobić dodatkowe pieniądze w okresie 

letnim, mają do dyspozycji wiele wspaniałych możliwości”, powiedziała gubernator 

Hochul. „Przy tak prężnie rozwijającym się rynku pracy w całym stanie istnieje wiele 

różnych opcji do wyboru. Zachęcam wszystkich poszukujących pracy do korzystania z 

wielu zasobów, jakie oferuje Departament Pracy Stanu Nowy Jork w celu znalezienia 

pracy, którą pokochają”.  

  

W Internecie dostępne są poradniki dla młodych mieszkańców stanu Nowy Jork 

poszukujących pracy, które pomogą im dowiedzieć się, czego potrzebują przed 

wypełnieniem podania o pracę. Poradniki są podzielone na kategorie wiekowe 14-17 i 

18-24 i poruszają ważne tematy, takie jak uzyskanie dokumentów potrzebnych do 

rozpoczęcia pracy, posiadanie właściwego dokumentu tożsamości, przygotowanie CV i 

wiele innych.  

  

Bezpłatne zasoby Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork umożliwiają firmom 

zamieszczanie ofert pracy, a osobom poszukującym pracy – przeglądanie ofert pracy w 
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niepełnym wymiarze godzin i pracy sezonowej według lokalizacji, firmy i nazwy 

stanowiska oraz wyszukiwanie według słów kluczowych.  

  

Komisarz Departamentu Pracy, Roberta Reardon, powiedziała: „Na tym 

wymagającym rynku pracy staramy się jak najbardziej ułatwić firmom oferującym pracę 

na pełny etat, część etatu lub pracę sezonową kontakt z mieszkańcami stanu Nowy 

Jork poszukującymi pracy. Oferujemy wiele bezpłatnych usług konsultacyjnych i 

rozwiązań, dlatego zachęcam wszystkie firmy, które mają potrzeby związane z 

zatrudnianiem pracowników, do skontaktowania się z nami”.  

  

Praca w niepełnym wymiarze godzin ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki 

stanu i stwarza dodatkowe możliwości dla osób poszukujących pracy, takie jak:  

  

• pomoc w powrocie do poprzedniej pracy zawodowej, w której mogą nie być 

dostępne stanowiska w pełnym wymiarze godzin;  
• umożliwienie im sprawdzeni się na nowej ścieżce kariery lub na innym 

stanowisku;  
• praca przy jednoczesnym zdobywaniu nowych umiejętności;  
• zapewnienie elastycznych harmonogramów, które uwzględniają potrzeby 

związane z opieką nad dziećmi i osobami starszymi;  
• otwarcie możliwości do potencjalnej pracy w pełnym wymiarze godzin;  
• tworzenie nowej społeczności wspierającej i tworzącej sieci możliwości pracy; 

oraz  
• zwiększenie ich poczucia wartości  

  

Oprócz Banku Pracy Sezonowej, DOL posiada szereg zasobów, które pomagają 

osobom poszukującym pracy w każdym wieku w znalezieniu zatrudnienia.  

  

Bezrobotnych mieszkańców stanu Nowy Jork zachęcamy do korzystania ze strony 

Career Services, przeglądania ponad 250 000 ofert pracy ze wszystkich regionów stanu 

i we wszystkich branżach na stronie internetowej New York's Jobs Express pod 

adresem labor. ny.gov/jobs, podnoszenia swoich kwalifikacji za pomocą stanowej 

platformy nauczania online we współpracy z portalem Coursera oraz korzystania z 

bezpłatnego Centrum Szkoleniowego Online SUNY FOR ALL Uniwersytetu Stanu Nowy 

Jork (State University of New York, SUNY).  

  

DOL przygotowuje również nową serię filmów wideo poświęconą atrakcyjnym ofertom 

pracy sezonowej w całym stanie Nowy Jork w miesiącach letnich i kolejnych.  

  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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