Chcesz mieć dobrą pracę i ciekawe życie? Wybierz Gdańsk!

Gdańska jako atrakcyjnego miejsca do życia raczej nie trzeba reklamować. Atrakcyjne położenie
geograficzne, liczne nowe inwestycje i kwitnący rynek pracy przekonają nawet największych
sceptyków. Zresztą nie bez powodu Polacy uznają, że to właśnie Gdańsk jest w czołówce miast, w których żyje się najlepiej.
Szybkiego rozwoju mogą Gdańskowi pozazdrościć inne polskie ośrodki miejskie. Rozmach i chęć do dalszego wzrostu znaczone
są nad Motławą m.in. coraz liczniejszymi nowoczesnymi biurowcami, w których swoje siedziby mają największe i najbardziej
rozpoznawalne światowe firmy.
Kolejni pracodawcy na swoją siedzibę wybierają komfortowe przestrzenie np. w Olivia Business Centre - prestiżowym
i tętniącym życiem centrum biznesowym w samym sercu metropolii. Tuż obok Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestorów
przyciąga także budowane centrum biurowe Alchemia. Docelowo będzie to nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks biznesowy
z miejscem na liczne usługi towarzyszące, np. te związane z aktywnością fizyczną czy zdrowiem, z których korzystać będą mogli
wszyscy Gdańszczanie.
Rynek pracy
Ostatnie lata to boom w sektorze BPO/SSC. Kilkunastu nowych inwestorów reprezentujących globalne marki wybrało
Trójmiasto na siedzibę swoich centr. Łącznie stworzyli ponad 1500 nowych miejsc pracy. M.in. dzięki takim inwestycjom
bezrobocie w Gdańsku spada, obecnie wynosi 4,1 proc., co jest jednym z najlepszych wyników w polskich miastach.
Na lokalnym rynku pracy już zaczynają rządzić pracownicy. Firmy coraz bardziej konkurują o najlepszych kandydatów, a przez
to rosną wynagrodzenia i poszerza się oferta świadczeń pozapłacowych. Z otwartymi ramionami pracodawcy czekają na
absolwentów pomorskich uczelni. Młodzi mogą wybierać spośród ofert w takich branżach jak: księgowość, finanse, IT,
elektronika, zarządzanie nieruchomościami, HR, obsługa prawna, wyspecjalizowana analiza danych, R&D, czy logistyka.
Ale trójmiejski rynek pracy jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców regionu. Ciekawa praca przyciąga również absolwentów
spoza Trójmiasta, a także pracowników z zagranicy. W międzynarodowych firmach pracują przybysze z całego świata, dla nich
Gdańsk - miasto wolności i solidarności – stał się drugim domem.
Energia mieszkańców
Jak korzystać z pozostałych uroków miasta dobrze wiedzą też sami mieszkańcy. Są pełni energii, przyjaźnie i z optymizmem
patrzą w przyszłość i jak mało kto wierzą, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Aktywność fizyczna staje się znakiem
rozpoznawczym Gdańszczan. Dzięki kilometrom przemierzonym przez nich na rowerach, Gdańsk zajął pierwsze miejsce
w konkursie European Cycling Challenge. Już drugi raz z rzędu!
Bez wątpienia przysłużył się temu szybki rozwój infrastruktury rowerowej. Ale władze miasta nie zapominają też o pozostałych
środkach transportu. Dbają o to, by sieć drogowa i kolejowa stale się rozrastały i były modernizowane. I, co ciągle nietypowe
w polskich miastach, pilnują, by rozwój ten był zrównoważony. Dlatego w Gdańsku powstają kolejne trasy spacerowe
i rowerowe, boiska, baseny, tereny zielone.
Poszerza się też oferta kulturalna. Miasto jest gospodarzem międzynarodowych festiwali i konferencji, stałym punktem na mapie
wydarzeń sportowych i muzycznych. Przybywa restauracji i kawiarni, klubów muzycznych, hoteli i SPA.
Do Gdańska można przyjechać nowoczesną autostradą, przypłynąć i przylecieć. Takiej komunikacji zazdroszczą mu inne miasta,
nie tylko polskie, ale i zagraniczne. Lotnisko im. Lecha Wałęsy w 2015 roku obsłużyło 3,7 mln pasażerów, a w tym roku liczba
ta wzrośnie o kolejne 300 tys. Sam Gdańsk też coraz częściej jest punktem docelowym podróży polskich i zagranicznych
turystów. Ale czy można się dziwić? Gdańsk kwitnie, tu się pracuje, tu się żyje najlepiej!
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Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) z sukcesem działa od 7 lat. Jako spółka Miasta Gdańsk inicjuje
projekty inwestycyjne i wspiera rozwój gospodarczy Miasta Gdańsk. Agencja dba o to, aby polscy i międzynarodowi
partnerzy mogli bezpiecznie i z sukcesem zainwestować swoje fundusze bądź myśl techniczną w regionie. Wszechstronnie
wspiera inwestorów na każdym etapie działania.

