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Na Baltexpo o rekrutacji do MOSG
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Morski Oddział Straży Granicznej jest jednym ze 116 wystawców z 8
krajów biorących udział w zainaugurowanych 6 września 21.
Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2021 w Gdańsku.
Otwarcie targów uświetniła oprawą muzyczną Orkiestra MOSG.

BALTEXPO to najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej prestiżowych w
Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej. Impreza
odbywa się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku. W tym roku także ponad 60
godzin konferencji i debat publicznych. Tematyka tych dziesięciu konferencji oddaje złożoność i
kompleksowość problematyki, związanej z sektorem morskim.

Zwiedzający tegoroczne targi mogą zobaczyć sprzęt i wyposażenie wykorzystywane przez
Straż Graniczną do ochrony morskiej granicy państwa oraz prowadzenia nadzoru nad
polskimi obszarami morskimi. Jedną z pierwszych osób zwiedzających stanowisko MOSG
był Dariusz Drelich Wojewoda pomorski. W specjalnie przygotowanym punkcie
funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej także szczegółowo informują
zainteresowanych o prowadzonym w Morskim Oddziale Straży Granicznej naborze do
służby, przedstawiając kryteria rekrutacji i etapy kwalifikacji.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów wymaganych w procesie naboru
zamieszczone są również na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w
MOSG”. O naborze można także porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24
24 lub 58/524 21 15. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu
zamieszkania jednostkach MOSG. Dla usprawnienia rekrutacji, w Morskim Oddziale
Straży Granicznej powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z
województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel.
721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Limit przyjęć w tym
roku wynosi do 60 osób.

Targi BALTEXPO potrwają do środy. Organizatorem jest Zarząd Targów Warszawskich
S.A. Patronat nad BALTEXPO 2021 objęli m. in. ministrowie: Infrastruktury, Spraw
Zagranicznych, Rozwoju i Technologii, Klimatu i Środowiska, Aktywów Państwowych,
marszałkowie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, Wojewoda pomorski,
Prezydenci Gdańska, Gdyni i Szczecina.
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