Drogi Studencie, Drogi Absolwencie,
współczesny rynek pracy - za sprawą globalnego kryzysu ekonomicznego, powiększającego się znaczenia
umów tymczasowych i umasowienia studiów wyższych - staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Pracodawcy śrubują wymagania stawiane kandydatom do pracy i oczekują, że będą oni posiadać wszechstronną
wiedzę, określone umiejętności i predyspozycje osobowościowe, a także... doświadczenie zawodowe.
Chcemy pomóc Ci w zdobyciu wartościowego doświadczenia zawodowego i w osiągnięciu sukcesu na rynku
pracy, dlatego zdecydowaliśmy się kolejny raz opublikować „Przewodnik po praktykach, stażach i programach rozwoju”. Mamy nadzieję, że stanie się on dla Ciebie cennym drogowskazem na rynku pracy i pozwoli
Ci zapoznać się z ofertami firm, które gwarantują studentom i absolwentom udany start w karierę.

Trzymamy za Ciebie kciuki!
Zespół Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego
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ODMIEŃ Z NAMI
SWOJĄ KARIERĘ!
Czy studia, które podjąłeś są Twoim świadomym wyborem czy raczej kwestią przypadku?
Kim chcesz zostać w przyszłości i w jakim kierunku pragniesz się rozwijać? Jakie masz plany
zawodowe na najbliższe pięć lat? Czy potrafisz wymienić pięciu pracodawców, z którymi
chciałbyś się związać w przyszłości?
Większość studentów, absolwentów i pracowników nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. W efekcie ich ścieżka zawodowa jest wynikiem przypadku. Jeśli uznajesz tę strategię za zbyt ryzykowną,
to już dziś zacznij planować swój rozwój zawodowy!
W tej części „Przewodnika” znajdziesz artykuły na temat rynku pracy, metod planowania własnej
kariery zawodowej, tworzenia osobistej marki i skutecznego poszukiwania pracy. Zachęcamy Cię do
rozwiązywania ćwiczeń i zapisywania własnych przemyśleń w poszczególnych artykułach. Potraktuj
„Przewodnik” jak alegorię swojej kariery zawodowej - kreśl po nim pewnie i z rozmachem!
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Poznaj oczekiwania pracodawców
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego co dwa lata przeprowadza badania na temat oczekiwań
pracodawców z województwa śląskiego wobec absolwentów naszej Uczelni.
W badaniu zrealizowanym na przełomie 2013-2014 roku pracodawcy określali, m.in. jakie cechy
i umiejętności są dla nich najistotniejsze u absolwenta, który aplikuje na dowolne, hipotetyczne
stanowisko. Pod uwagę wzięli oni, m.in.: cechy związane z osobowością kandydata, posiadane przez
niego, tzw. „umiejętności miękkie”, umiejętności specjalistyczne i wiedzę, znajomość języków obcych oraz staż pracy. Wyniki badań wskazują, że w kontekście zatrudnienia wymienione czynniki
mają dla pracodawców różne poziomy znaczenia – najwyższe znaczenie ma dla nich osobowość
kandydata (łącznie: 90%), mniejsze – umiejętności miękkie (łącznie: 85%), a także wiedza i umiejętności specjalistyczne (łącznie: 85%), a najmniejsze – języki obce (łącznie: 58%) oraz staż pracy
(łącznie: 49%).
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28%
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14%
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19%

18%
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24%

27%
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9%

Tabela 1. Poziom znaczenia poszczególnych czynników w procesie rekrutacji
Co się tyczy cech charakteru kandydatów, to zdaniem pracodawców osoba odpowiedzialna (44%),
samodzielna (42%), rzetelna (28%) i odporna na stres (25%) ma większe szanse w procesie rekrutacji niż osoba przebojowa (4%), opanowana (4%), życzliwa (4%) i posiadająca szerokie zainteresowania (1%) [patrz tabela 2].
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Tabela 2. Jakie cechy cenią pracodawcy

Zastanów się, które cechy osobowości spośród pożądanych przez pracodawców posiadasz, a nad
którymi musisz jeszcze popracować. Wypisz je poniżej:

- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................








- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................








Spośród tzw. „umiejętności miękkich” pracodawcy doceniają u kandydatów w szczególności: umiejętność rozwiązywania problemów (36%), umiejętność uczenia się (35%) i umiejętność komunikowania się (34%). Mniejszą wagę przywiązują natomiast do takich cech, posiadanych przez kandydatów, jak: asertywność (4%), autoprezentacja (3%), umiejętność zarządzania zespołem (1%) [patrz
wykres 1].
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Wykres 1. Umiejętności miękkie absolwentów pożądane przez pracodawców
Przemyśl, które z umiejętności „miękkich” pożądanych przez pracodawców opanowałeś w wysokim
stopniu, a które musisz jeszcze rozwinąć. Wypisz je poniżej:

- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................








- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
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W przypadku tzw. „umiejętności twardych” pracodawcy cenią u kandydatów najbardziej: wiedzę
i umiejętności specjalistyczne wynikające z doświadczenia zawodowego (51%), znajomość języków
obcych (34%), a także wiedzę i umiejętności specjalistyczne nabyte podczas studiów (30%). Zdaniem respondentów najmniej istotne są natomiast: umiejętność prowadzenia samochodu (5%) oraz
umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury i urządzeń (5%) [patrz wykres 2].

Wykres 2. Wiedza i umiejętności cenione przez pracodawców
Pracodawcy, którzy cenią u kandydatów do pracy znajomość języków obcych, zdecydowanie preferują znajomość języka angielskiego (68%). Mile widziana jest również znajomość języka niemieckiego (24%). Pozostałe języki cieszą się mniejszą popularnością [patrz rysunek 1].

Rysunek 1. Wymagania pracodawców odnośnie znajomości języków obcych i preferowane języki obce
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Rozważ, które umiejętności „twarde” są Twoim atutem, a które musisz udoskonalić? Zapisz je w tabeli:

- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................








- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................








Ponadto, w trakcie badania, pracodawcy określili dodatkowe czynniki, posiadane przez kandydatów
do pracy, które pozytywnie wpływają na decyzję o ich zatrudnieniu. Spośród nich najwyższą wagę
przyznano: kierunkowi ukończonych studiów (74%) oraz aktywności zawodowej absolwentów, podejmowanej przez nich w trakcie studiów (61%). Dla pracodawców ważne są także: dodatkowa aktywność młodych osób na uczelni, np. uczestnictwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich
itp. (51%) i marka uczelni, którą ukończył kandydat do pracy (33%). Najmniej istotne są: oceny
uzyskiwane przez absolwenta w trakcie studiów (8%) oraz osoba promotora pracy dyplomowej
(4%) [patrz tabela 3].

74%
61%
51%
47%
33%
26%
24%
19%
8%
4%

Tabela 3. Co jest ważne dla pracodawcy w procesie rekrutacji

Dodatkowo, pracodawcy przyznali, iż atutem absolwenta uczelni wyższej w procesie rekrutacji są
ukończone przez niego dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe (78%) [patrz wykres 4].
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Wykres 4. Znaczenie ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych
Preferowane u kandydatów obszary tematyczne ukończonych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, to: zarządzanie projektem (33%), obsługa klienta (25%) i rachunkowość (25%). Najmniejsze znaczenie mają umiejętności zdobyte podczas kursów, szkoleń i studiów podyplomowych
z tworzenia i zarządzania stronami internetowymi (13%) [patrz tabela 4].

33%
25%
25%
21%
18%
16%
16%
16%
13%

Tabela 4. Czego warto się jeszcze nauczyć
Podsumowując, pracodawcy – reprezentujący różne sektory i branże gospodarki – chętnie zatrudniają absolwentów uczelni wyższych i przyjmują ich na staże lub praktyki absolwenckie. Najważniejsze
kwalifikacje brane pod uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników to: osobowość kandydata,
kwalifikacje „miękkie” i umiejętności „twarde”. Idealnym kandydatem w tym kontekście byłaby
osoba odpowiedzialna i samodzielna, która posiada umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się i poprawnej komunikacji, a przy tym wiedzę i umiejętności wynikające
z doświadczenia zawodowego. Informacje te dotyczą w znacznym stopniu wszystkich typów stanowisk, zarówno w firmach z sektora MŚP, jak i większych – jest to więc uśredniony obraz kandydata
na typowe, aczkolwiek hipotetyczne, stanowisko. Dodatkowe, wysoko cenione przez pracodawców
czynniki, wpływające na decyzję o zatrudnieniu kandydata, to: posiadanie doświadczenia zawodowego, ukończenie preferowanego kierunku studiów oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji w trakcie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych – zwłaszcza z zakresu zarządzania projektami, obsługi
klienta, a także rachunkowości i finansów.
10
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Zaplanuj swoją karierę
Czy potrafisz wyobrazić sobie wybudowanie domu bez szczegółowego projektu? Z pewnością jest to możliwe, ale efekt - niepewny. Podobnie rzecz się ma z Twoją KARIERĄ. Jeśli
chcesz, by była to solidna budowla, to koniecznie stwórz szczegółowy PLAN swojego rozwoju zawodowego. Nie pomijaj tego kroku!
Zacznij od zapisania swojego CELU zawodowego, czyli pożądanego przez Ciebie stanowiska pracy.
Przy wyborze celu powinieneś kierować się swoimi kompetencjami, zainteresowaniami i aspiracjami
zawodowymi. Musisz być w 100% pewny, że to jest właśnie „TO”. Nie możesz mieć wątpliwości!
Zanim jednak go zapiszesz, zapoznaj się z metodą umożliwiającą prawidłowe wyznaczanie celów,
bowiem odpowiednio wyrażony cel to klucz do sukcesu.
Przede wszystkim, Twój cel powinien być zapisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej („ja”),
w czasie teraźniejszym („teraz”) i z użyciem pozytywnych sformułowań („jestem”). Dodatkowo, powinien być SMART.

-

Zgodnie z metodą SMART Twój cel powinien być:
Sprecyzowany, czyli konkretny. Musisz wiedzieć dokładnie, co chcesz osiągnąć. Unikaj ogólników typu: „szukam ciekawej pracy”. „Ciekawej”, czyli jakiej i na jakim stanowisku? Uściślaj!
Mierzalny, czyli możliwy do zmierzenia. Bez wskaźników ułatwiających kontrolowanie procesu realizacji celu będziesz błądził po omacku.
Ambitny, czyli niezbyt łatwy do osiągnięcia. Cel powinien ci sprawiać pewne trudności i wymagać starań, by go osiągnąć. W innym wypadku, po co go realizować?
Realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia. Jaki sens ma wyznaczenie sobie celu z góry skazanego na porażkę?
Terminowy, czyli dokładnie określony w czasie. To bardzo istotne, abyś dokładnie określił
termin rozpoczęcia, realizacji i zakończenia zadania.

Przykładowy cel zawodowy zgodny z wymienionymi zasadami mógłby brzmieć:
„W 2024 roku jestem specjalistą ds. marketingu w międzynarodowej korporacji.
(terminowy) (mierzalny i pozytywny) (sprecyzowany) (ambitny, lecz realistyczny)
Zastanów się nad swoją przyszłością i zapisz swój cel zawodowy, zgodnie z omówionymi zasadami.
…………………………………………………………………………………
Mój cel zawodowy:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Czas zastanowić się, co możesz zrobić, by Twój cel zawodowy nie pozostał jedynie w sferze marzeń.
Wstań z krzesła i zrób 10 kroków w przód, wyobrażając sobie, że każdy krok to pewien okres Twojego
życia. Zastanów się, jakie działania musiałbyś podjąć w okresie 10 lat, aby zrealizować swoją wizję.
Wykonaj krok w tył i zastanów się, co musisz osiągnąć za 7 lat, aby przybliżyć się do realizacji marzeń.
Wycofując się stopniowo myśl, co należy zrobić w trakcie najbliższych 5 lat, 3 lat, 1 roku, 6 miesięcy, 3 miesięcy, 1 miesiąca i 2 tygodni, aby osiągnąć sukces w przyszłości. W ten sposób wytyczyłeś
swój indywidualny szlak sukcesu. Usiądź wygodnie i zapisz wszystkie cele (tzw. kamienie milowe),
które przyszły Ci do głowy podczas „planowania od tyłu”, a także sposób ich osiągnięcia (zadania
i procedury), zakładany termin ich realizacji oraz oznaki osiągnięcia sukcesu (wskaźniki). Uwzględnij
przy tym swoje przemyślenia z rozdziału „Poznaj oczekiwania pracodawców”. Nie zapomnij, by nagradzać się za każde zrealizowane zadanie!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

Pamiętaj! Ludzi sukcesu cechuje to, że koncentrują swoje wysiłki na jednym celu, nie
rozpraszając się i nie tracąc sił na inne działania. Pełna mobilizacja na jednym celu
zwiększa Twoją szansę na skuteczność.

Natychmiast przystąp do realizacji jednego z celów szczegółowych, które wyznaczyłeś dla najbliższych dwóch tygodni. Realizuj jedno zadanie po drugim - to uczy doprowadzania rozpoczętych działań do końca i mobilizuje do realizacji kolejnych zadań.
Stwórz mapę myśli dla swojego rozwoju zawodowego. Zacznij od tematu centralnego, w którym
narysujesz lub napiszesz coś, co kojarzy Ci się z Twoim celem zawodowym. Następnie, od głównego
tematu poprowadź kolejne gałęzie, na których zamieścisz swoje cele szczegółowe. Od każdej gałęzi
odprowadź pomniejsze gałązki i zapisz na nich zadania do wykonania. Natomiast obok nich umieść
datę realizacji każdego z nich.

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Stworzoną w ten sposób mapę myśli postaw na swoim biurku. Dzięki niej nie zapomnisz o konieczności realizacji pomniejszych zadań i będziesz mógł monitorować swoje postępy.
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Oceń swoje szanse na rynku pracy
Niezależnie od tego, czy marzysz o pracy w konkretnym zawodzie, czy dopiero poszukujesz
swojej drogi - z pewnością pragniesz czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy.
Przez wiele lat dążyłeś do doskonałości, pogłębiałeś wiedzę teoretyczną, nabywałeś rozmaite doświadczenia. Teraz nadszedł czas, byś usystematyzował wiedzę na temat posiadanych przez siebie
kompetencji i skonfrontował je z oczekiwaniami rynku pracy. W celu przeprowadzenia wnikliwej
samooceny polecamy Ci technikę SWOT, w ramach której możesz zlokalizować czynniki wewnętrzne
(mocne i słabe strony) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia), kreujące lub ograniczające Twoje możliwości zawodowe.
Usiądź wygodnie i przeczytaj pytania zawarte w poniższej tabeli. Spróbuj na nie odpowiedzieć.

- jakie są moje zalety?
- jakie są moje umiejętności?
- co robię dobrze?
- w czym mam największe doświadczenie?
- w czym tkwi moja przewaga nad innymi?
- co dobrego mówią o mnie inni ludzie?
- czy inni ludzie dostrzegają moje silne strony?

- jakimi zasobami, docenianymi na rynku pracy,
dysponuję?
- jakie są trendy na rynku pracy (lokalne, regionalne, międzynarodowe)?
- jakie zmiany dotyczą interesującej mnie dziedziny?

- czego nie lubię robić?
- czego nie robię dobrze, nawet gdy się staram?
- jakie mam słabości?
- do czego nie mam predyspozycji?
- w czym nie mam doświadczenia?
- co zarzucają mi inni ludzie?

- co może być przeszkodą w realizacji celu?
- jakie mogą być moje ograniczenia (czasowe,
fizyczne, finansowe)?
- jak silnej konkurencji na rynku mogę oczekiwać?

Teraz wypełnij poniższą tabelę. Nie spiesz się, rzetelne wypełnienie tabeli może (a nawet powinno!)
zająć Ci kilka godzin.

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………

- ……………………………………………………………

Jeśli Twój SWOT jest już gotowy poproś zaufaną osobę, by oceniła jego realność. Zdarza się, że nie
doceniamy lub przeceniamy własne umiejętności - opinia drugiej osoby jest zatem niezbędna :-).
Pielęgnuj te kompetencje, których oczekują pracodawcy, zdobądź te, których Ci brakuje i wyeliminuj
te, które mogą stanowić przeszkodę w przyszłej karierze.
Pamiętaj! Jeżeli zdecydujesz się zmienić obrany kierunek, czeka Cię ponowna analiza
własnych kompetencji pod kątem oczekiwań pracodawców. Nie zrażaj się wysiłkiem,
który będziesz musiał ponownie podjąć. Tylko praca zgodna z Twoimi predyspozycjami i spełniająca Twoje oczekiwania będzie Cię motywować i przynosić prawdziwą
satysfakcję!
Z wiedzą, w którym kierunku chcesz podążać, nie pozostało Ci nic innego, jak zacząć działać! Musisz
wyeksponować swoje kompetencje i stworzyć własną markę, by stać się kandydatem pożądanym
przez pracodawców.
16

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

Stwórz własną markę na rynku pracy
Czy wiesz, że niemal połowa europejskich rekruterów kontroluje reputację on-line potencjalnych kandydatów, zanim zaprosi ich na rozmowę? Oznacza to, że Internet umożliwia już
nie tylko naukę, rozrywkę i komunikację, ale także wstępną rekrutację personelu. Co możesz
zrobić, aby zachęcić do siebie przyszłego pracodawcę?
Pamiętaj! W sieci internetowej nie wystarczy BYĆ – trzeba w niej BUDOWAĆ SWOJĄ
MARKĘ w sposób świadomy i konsekwentny.

W erze Web 2.0 warto spojrzeć na siebie, jak na produkt na rynku. W tym kontrowersyjnym porównaniu jest wiele prawdy - kandydat musi być wyjątkowy i posiadać „znak jakości”, by zachęcić
potencjalnego pracodawcę-kupca do zainwestowania weń pieniędzy. Twoim „znakiem jakości” jest
Twoja osobista marka, którą budujesz w relacjach osobistych i w sieci internetowej. Swoją markę
możesz zbudować w 5 krokach.
Krok 1. Zanim przystąpisz do świadomego budowania własnej marki zaplanuj swoją strategię obecności w sieci. Nie będzie to możliwe bez doprecyzowania swojego celu zawodowego. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz - w innym przypadku „każda droga jest dobra, by dotrzeć gdziekolwiek”. Jeśli
nie zrobiłeś tego wcześniej, koniecznie zajrzyj do artykułu „Zaplanuj swoją karierę”, a następnie
wpisz swój cel zawodowy poniżej.
……………………………………………………………………………………............................….

Mój cel zawodowy:

………………………………………………………………………………………....................….

Teraz zajrzyj do rozdziału „Oceń swoje szanse na rynku pracy”, gdzie przeprowadziłeś osobistą analizę SWOT i wypisz wszystkie swoje sukcesy. Wybierz spośród nich te, którymi chciałbyś się pochwalić.
Pamiętaj, że wybrane przez Ciebie sukcesy powinny wspierać Twój cel zawodowy. Chwal się jedynie
tym, co pasuje do wizerunku, jaki chcesz prezentować. I… nie bądź skromny - to sukcesy wyróżniają
Cię z tłumu!
- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

Moje sukcesy

- …………………………………………

- ………………………………………

i zalety:

- …………………………………………

- ……………………………………

- …………………………………………

- ……………………………………

Krok 2. Koniecznie sprawdź, jakie informacje na Twój temat rekruter może znaleźć aktualnie w Internecie. Wpisz w wyszukiwarce swoje imię i nazwisko, i przejrzyj co najmniej 20 wyniBiuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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ków wyszukiwania. Zrób to nawet w przypadku, gdy nie korzystasz z Internetu - bez wątpienia
korzystają z niego Twoi znajomi, którzy upubliczniają wasze zdjęcia i opisują wydarzenia, w których braliście udział. Jeśli znajdziesz zbyt prywatne informacje na swój temat, to spróbuj je usunąć lub zmienić ustawienia dostępu do nich. Jeśli natomiast nie znajdziesz na swój temat żadnych
informacji, to… prawdopodobnie nie zainteresujesz rekrutera swoją osobą i zostaniesz pominięty
w rekrutacji. Nie pozwól na to, lecz…

Krok 3. …daj się znaleźć! Budowę swojej marki rozpocznij od założenia profili na portalach biznesowych i społecznościowych. Wybór portali powinien być podyktowany Twoim celem zawodowym.
Jeśli zdecydujesz się stworzyć profile na kilku portalach, to zadbaj, by znalazły się tam spójne informacje na Twój temat, a jednocześnie, by nie były one identyczne. Wykaż się kreatywnością - posługuj
się różnymi zdjęciami z tej samej sesji zdjęciowej, zmieniaj słowa, modyfikuj szablony.
Krok 4. Pokaż światu, co Cię interesuje - dziel się swoimi przemyśleniami i wiedzą. Zapisz się do
grup związanych z Twoją branżą (np. GoldenLine) i zabieraj głos w dyskusjach na forach. Daj się
poznać jako osoba kompetentna, znająca temat i mająca doświadczenie w swojej dziedzinie. Możesz
też - poprzez rozmaite wtyczki - zintegrować portale społecznościowe z biznesowymi, np. Facebook-a z Twitter-em, Blip-em, LinekedIn-em czy Amazon-em. W ten sposób umożliwisz rekruterowi dostęp do informacji na temat przebiegu Twojej kariery, posiadanego przez Ciebie doświadczenia, ale
też Twoich zainteresowań i pasji - w jednym miejscu. Sprawdź wszystkie możliwości portali i wybierz
te, które odpowiadają Twojej osobie i branży, którą jesteś zainteresowany.
Krok 5. Dbaj o swoją markę przez całe życie - aktualizuj wpisy, systematycznie pracuj nad swoim wizerunkiem. Nie osiadaj na laurach nawet, gdy otrzymasz wymarzoną pracę. Twoje pomysły, energia
i zapał mogą zostać dostrzeżone przez headhunterów, którzy zaproponują Ci jeszcze lepszą posadę.
Dbaj zatem, aby po wpisaniu w wyszukiwarce Twojego imienia i nazwiska pojawiały się takie wyniki,
które są zgodne z Twoim celem zawodowym.
Portale biznesowe: GoldenLine, LinkedIn, Profeo, Xing
Portale artystyczne: Artserwis, Deviantart, Digart, Talent, Instagram, Pinterest, YouTube
Portale branżowe: PRoto, Treco
Portale społecznościowe: Facebook, Nasza-klasa, Blip, Twitter
Portale zawodowe: Biurokarier.edu.pl, infoPraca,
Pamiętaj, by Twój profil w sieci był kompatybilny z wizerunkiem, który prezentujesz na co dzień.
Możesz tworzyć nawet najbardziej kreatywne profile, dodawać profesjonalne zdjęcia i elokwentne
wypowiedzi, jednak tworzenie wyimaginowanego obrazu Twojej osoby w świadomości odbiorców
na nic się zda, gdy spotkasz się z rekruterem twarzą w twarz. Nie kłam, personal branding to umiejętne przedstawienie swoich dobrych stron, zalet i osiągnięć, a nie oszukiwanie.
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Rozwijaj się z pomocą uczelni…
Przepis na sukces zawodowy nie jest skomplikowany, jednak wymaga użycia konkretnych
składników, we właściwych proporcjach. Tymi składnikami są wszelkie dodatkowe inicjatywy, których podejmiesz się w trakcie studiów. Swoje kompetencje możesz szlifować razem
z Uniwersytetem Śląskim lub poza uczelnią.

SUKC ES

Uniwersytet Śląski oferuje Ci wiele możliwości rozwoju. Poza budowaniem kompetencji zawodowych w procesie kształcenia (w ramach studiów I stopnia, II stopnia, III stopnia i podyplomowych)
możesz skorzystać z dodatkowych opcji, wspierających realizację Twojego celu zawodowego.
Ciekawym i niezwykle rozwijającym doświadczeniem jest wymiana studencka. Uczestnicząc
w programie MOST możesz studiować na wybranej uczelni w Polsce, natomiast program Erasmus
umożliwia Ci studiowanie na wybranej uczelni w Europie (Erasmus Studia) lub odbycie praktyk
w zagranicznym przedsiębiorstwie (Erasmus praktyki).
Program Erasmus - www.erasmus.us.edu.pl
Program MOST - www.uka.amu.edu.pl
Równie pouczającym doświadczeniem jest uczestnictwo w kołach naukowych lub organizacjach
studenckich. To doskonała możliwość pogłębienia wiedzy i prawdziwa szkoła praktycznych umiejętności, których wachlarz potrafi być bardzo szeroki. Możesz prowadzić badania naukowe, wydawać
publikacje naukowe, brać udział w konferencjach naukowych, ale też inicjować studenckie eventy,
zarządzać projektami i zespołami ludzi, czy też brać udział w zawodach sportowych. Taka aktywność
pozwoli Ci zdobyć określone kompetencje, a przy tym pokaże pracodawcy, że jesteś osobą chętną
do działania.
Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Spis uczelnianych Kół naukowych:
www.student.us.edu.pl/uczelniane-organizacje-studenckie
Organizacje studenckie: AZS, AIESEC, AEGEE, Samorząd Studencki
Dodatkowo, Twoje zaangażowanie w inicjowanie i wspieranie życia studenckiego, w działalność społeczną, dobroczynną, kulturalną, artystyczną, sportową, naukową lub popularnonaukową mogą zostać uhonorowane przez władze uczelniane lub świat biznesu. Nie bądź skromny - chwal się swoimi
sukcesami i bierz udział w konkursach studenckich!
Konkursy studenckie:
Studencki Nobel, Wyróżnienia JM Rektora, StRUŚ, Stypendium z wyboru
Konkursy absolwenckie: Wyróżnienia absolwentów, Absolwent z Pasją
Jeśli nie chcesz angażować się w długotrwałą działalność, a zależy Ci na rozwoju kompetencji, to możesz wziąć udział w rozmaitych szkoleniach i warsztatach. Z pomocą trenerów i szkoleniowców
możesz rozwinąć kompetencje „twarde” (np. umiejętności językowe, komputerowe), jak i „miękkie” (np. umiejętności z zakresu komunikacji, negocjacji, wystąpień publicznych). Warto śledzić pod
tym kątem działalność uczelnianych biur, stworzonych z myślą o wspieraniu rozwoju studentów
i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, tj. Biura Karier i Biura Wsparcia Studenta.
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego - www.bk.us.edu.pl
Biuro Wsparcia Studenta - www.student.us.edu.pl
Oferty szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską:
www.inwestycjawkadry.info.pl
Omówione metody mogą Ci pomóc w zdobyciu wymarzonego
stanowiska pracy, natomiast doskonałą okazją do upewnienia
się, czy owe stanowisko jest faktycznie „wymarzone” i „stworzone dla Ciebie” - jest podjęcie pracy (np. w formie wolontariatu, praktyki lub stażu). Kontakt z wyzwaniami
i problemami branżowymi to prawdziwa inwestycja w przyszłość! Informacje na temat
efektywnego szukania ofert praktyk znajdziesz
w następnym rozdziale.
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… i z pomocą pracodawców
Bolesna prawda jest taka, że w drodze do sukcesu nie ma windy - są tylko schody. Tymi
schodami są wszelkie aktywności, którym poświęcisz swój czas, talent i wiedzę. Jednym ze
stopni może (a nawet powinien!) być udział w letnich programach praktyk.

W szkole podstawowej uczyłeś się do egzaminu gimnazjalnego, w szkole średniej - do matury, a w czasie
studiów - do obrony pracy dyplomowej. Przez ten czas mogło Ci się zdarzyć zapomnieć, że podstawowym
celem Twojej nauki nie jest nauka „sama w sobie”, lecz zdobycie wymarzonej pracy. Rynek pracy jest
natomiast wymagający - pracodawcy oczekują, że będziesz posiadać zarówno wiedzę, jak i doświadczenie. Może przejść Ci przez myśl, że to szaleństwo, bo niby kiedy masz je zdobyć? Odpowiedź jest prosta:
w czasie dodatkowych, letnich programów praktyk.
Czym takie praktyki różnią się od innych? Z założenia nie polegają na parzeniu kawy ;-), lecz na
realizowaniu przez praktykantów samodzielnych zadań. Firmy, które tworzą programy letnich praktyk najczęściej wyznaczają najwyższe standardy w zakresie ich realizacji, zapewniając praktykantom
pracę pełną wyzwań, w dynamicznym środowisku. Studenci przyjmowani na praktyki letnie mają
zapewnione wynagrodzenie, dodatkowe benef ity, ubezpieczenie i świadczenia zdrowotne, mogą też
korzystać z firmowej siłowni i strefy odpoczynku - wyobraźnia hojnych praktykodawców zdaje się nie
mieć granic! Zatem: jak znaleźć taką ofertę?
Pierwszy stopień: określ swoje oczekiwania. Droga na szczyt wymaga wysiłku, dlatego zanim
pokonasz pierwsze schody musisz zastanowić się, gdzie chcesz dotrzeć. Dokonując przypadkowych
decyzji dotrzesz w przypadkowe miejsce. Nie trać na to czasu - wyznacz swój cel zawodowy z pomocą rozdziału „Zaplanuj swoją karierę” i konsekwentnie dąż do jego realizacji. Zacznij od udzielenia
i spisania odpowiedzi na pytania:
Co chcę osiągnąć dzięki praktykom?
Czego chcę się nauczyć?
Jakiej wiedzy lub umiejętności mi brakuje?
W jakim obszarze chcę się rozwijać?
W jakiej branży chcę się rozwijać?
W jakim terminie mogę odbyć praktykę?
Ile czasu mogę poświęcić na praktykę?

- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- …………………………………………...…….……
- ……………………………………………….………
Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Drugi stopień: sprawdź ofertę praktykodawców. Zajrzyj do drugiej części niniejszego „Poradnika”,
przeanalizuj zamieszczone tam oferty i skup się na kilku odpowiadających Twoim oczekiwaniom oraz
możliwościom. Zapisz je poniżej:

Trzeci stopień: zaangażuj się w proces rekrutacji. Zanim wyślesz aplikację na interesujący Cię program praktyk zdobądź wiedzę o realizującym go praktykodawcy. Zapoznaj się ze stroną internetową
firmy, jej strategią, strukturą i flagowymi produktami lub usługami. Zdobyte informacje pozwolą
Ci skonstruować dokumenty aplikacyjne na miarę oczekiwań firmy, a także wypaść przekonywująco
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W kolejnych artykułach dowiesz się, jak stworzyć efektowne CV
i przygotować się do testów kwalifikacyjnych. Możesz również umówić się na spotkanie
z doradcą zawodowym w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego, żeby skonsultować jakość Twoich
dokumentów aplikacyjnych lub odbyć próbną rozmowę kwalifikacyjną.
Czwarty stopień: podpisz umowę… Podpisanie umowy o praktykę nie wymaga zbyt wielu formalności, warto jednak precyzyjnie określić zasady współpracy z praktykodawcą, by uniknąć ewentualnych nieporozumień. Zanim podpiszesz umowę sprawdź, czy zawiera ona takie elementy, jak: czas
trwania praktyk, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, program
praktyk. Upewnij się, że po odbyciu praktyk otrzymasz referencje.
Piąty stopień: odnajdź się w wielkim świecie! Rekrutacja za Tobą, oferta praktyk przyjęta - teraz
„wystarczy” zacząć pracować. Świetnie, tylko jak nie zwariować w gąszczu biurowych korytarzy, nowych obowiązków i nieznanych twarzy? Wystarczy właściwie się przygotować! Zajrzyj do rozdziału
„Zrób dobre wrażenie pierwszego dnia praktyk”.
Pamiętaj! Nie wysyłaj setek aplikacji w odpowiedzi na oferty, których wymagań nie
spełniasz, ponieważ brak kontaktu ze strony rekruterów zrodzi w Tobie niepotrzebną
frustrację.
Warto skorzystać z bogatej oferty praktyk letnich, ponieważ co roku ponad połowa studentów kończących takie praktyki otrzymuje ofertę zatrudnienia na stałe. Pozostali zyskują natomiast doświadczenie, które sprawia, że stają się idealnymi kandydatami do zatrudnienia przez innych pracodawców. Bez praktyki ani rusz - to oczywiste. Nie stój w miejscu - zrób pierwszy krok, pokonaj pierwsze
schody!
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Przygotuj efektowne CV
Ukończyłeś studia, uzyskałeś dyplom Uniwersytetu Śląskiego i znalazłeś interesującą Cię
ofertę pracy. Kolejnym krokiem jest przesłanie idealnych dokumentów aplikacyjnych, czyli
życiorysu i listu motywacyjnego, dzięki którym pracodawca zaprosi Cię do udziału w kolejnych etapach selekcji. Dla wielu kandydatów właśnie ten etap wydaje się najtrudniejszy.
Rozsyłają dziesiątki aplikacji, a odzew jest niewielki. Co możesz zrobić, by przekonać rekrutera, że za Twoją aplikacją stoi osoba, którą warto zatrudnić?
Podstawowym dokumentem aplikacyjnym wymaganym przez rekruterów jest życiorys, nazywany
oficjalnie Curriculum Vitae (CV). CV prezentuje Twoje wykształcenie i doświadczenia zawodowe
w sposób jasny i uporządkowany. W zależności od tego, czy posiadasz doświadczenie zawodowe czy
nie, możesz stworzyć CV tradycyjne lub funkcjonalne.
W obu przypadkach rozpoczynasz od zamieszczenia w lewym górnym rogu swojego formalnego
zdjęcia, np. zdjęcia legitymacyjnego (niedopuszczalne jest załączanie zdjęć prywatnych - z uroczystości, wyjazdów). Umieszczenie zdjęcia nie jest konieczne, lecz pozwala na większą personalizację
dokumentu, co pozwoli rekrutretowi lepiej Cię zapamiętać. Następnie podajesz swoje dane osobowe i kontaktowe: imię i nazwisko (nieco większą czcionką), adres zamieszkania (kontaktowy), numer telefonu (osobisty, nie domowy i nie firmowy), adres e-mail (składający się z imienia, nazwiska
i „neutralnej” domeny, np. gmail, wp, interia, yahoo). Nie musisz umieszczać informacji na temat
swojego wieku czy stanu cywilnego (a tym bardziej znaku zodiaku lub innych nieistotnych informacji!). Pod tymi informacjami wpisujesz swój profil i cel zawodowy. Jest to zdanie lub kilka zdań,
które opisują Twoją osobę w kontekście stanowiska, na które aplikujesz (może być to kombinacja
Twojej mocnej strony, kierunku rozwoju i cech, których poszukujesz w miejscu zatrudnienia), np.
„Absolwent informatyki, programujący w języku PHP, pragnie rozwijać swoje kompetencje w dziale
IT w międzynarodowej korporacji” lub „Magister socjologii komunikacji, z potwierdzonymi umiejętnościami w kontaktach z klientem, gotowy by podjąć odpowiedzialną i wymagającą pracę w dziale
marketingu”. Zadbaj o to, by nie używać zbyt ogólnych sformułowań, pod którymi mógłby się podpisać każdy kandydat, np. „Ambitna i pracowita osoba szuka dobrze płatnej pracy, która pozwoli jej
się rozwijać zawodowo”.
W dalszej części CV muszą znaleźć się informacje, które mają przekonać pracodawcę, że posiadasz
kompetencje pożądane na danym stanowisku. W związku z tym powinieneś przedstawić wszystkie
fakty, które potwierdzają, że posiadasz konkretną wiedzę, umiejętności, predyspozycje lub doświadczenie.
Swój życiorys zawodowy powinieneś dopasować do etapu kariery, na którym jesteś.
Jeśli posiadasz doświadczenie zawodowe, korelujące z Twoim celem zawodowym, to posłuż się
strukturą tradycyjnego CV - opisz chronologicznie (od najbardziej aktualnego do najstarszego) swoje
wykształcenie (pomijając szkołę podstawową i gimnazjum) i doświadczenie zawodowe (w tym: okres
zatrudnienia podawany według schematu miesiąc-rok, nazwę pracodawcy, branżę w jakiej działa
pracodawca, stanowisko pracy i wykonywane zadania), dodatkowe umiejętności (kursy, szkolenia,
Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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uprawnienia - czas ich trwania, zakres tematyczny i organizację prowadzącą) i zainteresowania (tylko to, czym rzeczywiście się interesujesz). Możesz też wpisać swoje kompetencje (cechy charakteru
zgodne z profilem stanowiska pracy), jeśli nie wysyłasz listu motywacyjnego.
Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego lub jest ono niezgodne z Twoim celem zawodowym - lepiej byś posłużył się strukturą skill CV lub funkcjonalnego CV. W życiorysie typu „skill” eksponujesz posiadane przez Ciebie kompetencje (konkretne umiejętności, potwierdzone certyfikatami,
mocne strony), a w życiorysie funkcjonalnym wpisujesz dodatkowo wybrane fragmenty Twojego
doświadczenia zawodowego (tylko te stanowiska, które są spójne z celem zawodowym). Następnie
umieszcza się informację o wykształceniu, dodatkowych umiejętnościach (np. znajomość języków
obcych, obsługi komputera, prawo jazdy) i zainteresowaniach. Schemat funkcjonalnego CV bywa
też wykorzystywany podczas tworzenia kreatywnego CV. Pamiętaj jednak, że kreatywny życiorys
wykorzystuje się jedynie podczas rekrutacji do kreatywnych działów, np. grafiki, marketingu, promocji, CSR-u.
Na końcu obu typów CV powinna znaleźć się klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych - w innym przypadku rekruter nie będzie mógł powiadomić Cię o przebiegu rekrutacji i selekcji. CV powinieneś zapisać w formacie *.pdf i nazwać według schematu „CV - imię i nazwisko”.
Pamiętaj, że oficjalny tytuł wiadomości powinien brzmieć: „Aplikacja na stanowisko XXX (lub nr
referencyjny)”, natomiast treść wiadomości powinna brzmieć: „Szanowni Państwo, w odpowiedzi na
ogłoszenie XXX przesyłam swoją aplikację.
Z poważaniem, XXX”.
Warto stworzyć sobie podstawową wersję CV, zawierającą wszystkie Twoje doświadczenia i na jego bazie tworzyć CV sprofilowane dla konkretnego stanowiska.
Przygotowując dokument pamiętaj, że to Twój pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą - wizytówka, która powinna przedstawiać Cię w korzystny i interesujący sposób. Zadbaj by Twoje CV było
pozbawione błędów ortograficznych, literówek, błędów logicznych lub związanych z konstrukcją
dokumentu.
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Przygotuj się do rekrutacji
Z punktu widzenia pracodawcy tradycyjne metody selekcji kandydatów są tanie, szybkie i…
nieskuteczne. Pracodawca opierający się jedynie na informacjach podawanych przez kandydatów może wybrać osobę, która nie posiada deklarowanych przez siebie kompetencji lub
nie pasuje do kultury organizacyjnej firmy. Stąd też w rekrutacji coraz częściej wykorzystywane są rozmaite testy lub metoda Assessment Center.
Badania testowe mogą wzbudzić w Tobie wiele skrajnych emocji. To naturalne, bo nikt nie lubi być
oceniany. Postaraj się nie panikować - niewątpliwą zaletą badań jest ich obiektywizm i standaryzacja. Dzięki temu fałszywe informacje podane przez innych kandydatów lub zły nastrój rekrutera nie
wpłyną negatywnie na osiągnięty przez Ciebie wynik. Dodatkowo, po badaniu powinieneś otrzymać
informację zwrotną (feedback) na temat Twojego wyniku, dzięki czemu poznasz swoje braki w wiedzy i zaplanujesz dalszy rozwój. Możesz też dowiedzieć się, że pewne stanowiska nie są dla Ciebie
odpowiednie i nie osiągniesz sukcesu zawodowego w danym obszarze. To istotna informacja.
Jakie testy wykorzystywane są w rekrutacji:
mierzą poziom i umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy
testy praktycznych umiejętności
testy znajomości języków obcych
mierzą określone zdolności i uzdolnienia kandydata
testy gramatyki i ortografii, a także testy polegające na wyciąganiu
wniosków na podstawie analizy materiału słownego
testy na obliczenia arytmetyczne i testy wymagające analizy złożonych danych biznesowych
testy umiejętności logicznego rozumowania na bazie
abstrakcyjnych kształtów i diagramów
testy w formie obrazkowej ukazujące problemy mechaniczne
testy oceniające zdolność do wyobrażenia rotacji kształtów w przestrzeni
testy mierzące szybkość i dokładność sprawdzania błędów na wydrukach i listach, a także uzupełniania i klasyfikowania danych
testy koordynacji ruchowej, mierzą umiejętności manualne
testy na spostrzeganie wzrokowe, rozróżnianie dźwięków i kolorów
testy na zdolność do koncentracji uwagi, jej pojemność
i selektywność
mierzą cechy osobowości, temperament, funkcjonowanie emocjonalne
Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Czy do testów rekrutacyjnych można się przygotować? To zależy. Jeśli spodziewasz się testów wiedzy,
to możesz odświeżyć sobie informacje z danej dziedziny. Jeżeli zostałeś zaproszony na test zdolności
umysłowych, to możesz zapoznać się z przykładowymi zadaniami testowymi. Natomiast w przypadku testów osobowościowych nie możesz zrobić zbyt wiele. Na szczęście w tych testach nie ma
dobrych i złych odpowiedzi, zatem „wystarczy”, że będziesz odpowiadać szczerze i rzetelnie. Musisz
wiedzieć, że próby manipulowania wynikami testów osobowościowych są wykrywane przez rekruterów, w tzw. „skali kłamstwa”, wskazującej brak szczerości u respondenta.
Pamiętaj! Przygotowywanie się do testów ma sens tym mniejszy, im bardziej „miękkie” cechy badają.
Testy są najczęściej kolejnym etapem selekcji, po którym osoby osiągające najlepsze wyniki są zapraszane do udziału w Assessment Centre.
Jeśli otrzymałeś zaproszenie do udziału w sesji Assessment Centre (Ośrodek Oceny), to masz powody do dumy, ponieważ jest to końcowy etap rekrutacji, do którego zakwalifikowanych zostaje zaledwie kilku najlepszych kandydatów. To najbardziej wnikliwa i trafna metoda selekcji, która zresztą
- ze względu na swą czasochłonność i wysokie koszty realizacji - jest realizowana jedynie przez firmy
zamożne i podchodzące do procesu selekcji w sposób profesjonalny.
Przed sesją rekruterzy, tzw. asesorzy, analizują i definiują kompetencje potrzebne do pracy na oferowanym stanowisku. Następnie przygotowują oni takie zadania, symulacje i ćwiczenia praktyczne,
dzięki którym mogą zmierzyć poziom owych kluczowych kompetencji u kandydatów.
Sesja może trwać od jednego do trzech dni i jest niezwykle męcząca, zatem próby wywarcia dobrego
wrażenia na asesorach są szybko zastępowane naturalnymi zachowaniami. W efekcie, asesorzy są
w stanie wskazać takiego kandydata, który poradzi sobie na danym stanowisku i będzie pasować do
kultury organizacyjnej firmy.
Jakich zadań możesz się spodziewać w trakcie sesji? Istnieje kilka najczęściej wybieranych typów
zadań, natomiast ich treść jest zazwyczaj niepowtarzalna.
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uporządkowanie pakietu spraw i informacji (tzw. koszyka zadań) o różnym
stopniu ważności, pilności i problematyce

- zarządzanie czasem
- delegowanie zadań
- podejmowanie decyzji pod presją
czasu

wypracowanie grupowego rozwiązania
dla zadanego problemu

-

odegranie rozmowy pracodawcy z niesubordynowanym podwładnym o kluczowym znaczeniu dla firmy

- komunikatywność
- umiejętność motywowania
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orientacja na cel
jakość rozwiązania
umiejętność wywierania wpływu
komunikatywność
współpraca

wypracowanie grupowego rozwiązania
dla zadanego problemu (przy czym kandydaci muszą reprezentować odmienne
interesy)

-

orientacja na cel
jakość rozwiązania
umiejętność wywierania wpływu
komunikatywność

odegranie rozmowy z klientem, symulacja sprzedaży i negocjacji

-

podejście do klienta
umiejętność budowania relacji
komunikatywność
asertywność
zdolności negocjacyjne

- wiedza merytoryczna
studium konkretnego przypadku, wyma- - decyzyjność
gające zaproponowania rozwiązania
- umiejętności analityczne i logicznego myślenia
przygotowanie i zaprezentowanie opracowanego tematu

-

autoprezentacja
komunikatywność
nawiązywanie kontaktu
perswazja
radzenie sobie ze stresem

- kompetencje poznawcze
zdobycie informacji od przedstawiciela - umiejętność trafnego zadawania
fikcyjnej organizacji
pytań
- orientacja na cel
stworzenie makiety na zadany temat - kreatywność
w określonym czasie i z określonym bu- - rozwiązywanie problemów
dżetem
- współpraca

wypełnienie testu diagnozującego poziom cech osobowości

wypełnienie kwestionariusza diagnozującego poziom zainteresowania kandydata wartościami zawodowymi

wypełnienie kwestionariusza diagnozującego wybrane kompetencje

-

ekstrawersja
sumienność
stabilność emocjonalna
otwartość na doświadczenia
ugodowość

-

ocena wyzwań
stylu życia
bezpieczeństwa i stabilności
sensu, prawdy i poświęcenia dla
innych
twórczości
zarządzania
autonomii i niezależności
umiejętności techniczno-funkcjonalne

-

- wybrane kompetencje

Chociaż do sesji Assessment Centre nie sposób się przygotować, to warto zapoznać się wcześniej
z przykładowymi zadaniami i zadbać o swoją kondycję (wyspać się i zjeść porządny posiłek). W trakcie sesji bądź aktywny - pilnuj upływającego czasu, ustalaj cele i priorytety, rób podsumowania.
Traktuj innych kandydatów jak partnerów, a nie rywali - współpracuj z nimi, doceniaj i rozwijaj ich
Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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pomysły. Zachowuj się naturalnie i unikaj nadmiernego kreowania swojego wizerunku, ponieważ
asesorzy mogą wyczuć fałsz. A jeśli do tego nie dojdzie, to w przyszłości Ty będziesz męczyć się na
stanowisku, do którego nie posiadasz odpowiednich kompetencji.
Po sesji Assessment Centre przeanalizuj każde zadanie, w którym brałeś udział, pod kątem Twoich
mocnych i słabych stron. Wypełnij poniższą tabelę.

Po zakończonym procesie rekrutacji warto skontaktować się z asesorem i poprosić o feedback. Wysłuchaj uważanie jego opinii i otwórz się na przekazywane informacje. Nie przyjmuj postawy obronnej,
nie staraj się tłumaczyć, nie wiń innych za swoje zachowanie - te informacje mogą posłużyć Twojemu dalszemu rozwojowi. Pozyskaną wiedzę spisz poniżej i wykorzystaj do zaplanowania swojego
rozwoju zawodowego.

Informacja zwrotna od asesora:
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
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Zrób dobre wrażenie
pierwszego dnia praktyk…
Rekrutacja za Tobą, oferta praktyki przyjęta – teraz „wystarczy” pójść do pracy. Świetnie,
tylko jak nie zwariować w gąszczu biurowych korytarzy, nowych obowiązków i nieznanych
twarzy? Wystarczy właściwie się przygotować!
Po pierwsze: ubierz się zgodnie z biurowym dress codem. Jeśli nie zapytałeś o niego podczas rekrutacji i nie miałeś okazji przyjrzeć się innym pracownikom, to lepiej, abyś ubrał się elegancko.
Po drugie: nie spóźnij się. Zapoznaj się z trasą do pracy dzień wcześniej – sprawdzisz w ten sposób,
ile czasu zajmie Ci podróż komunikacją miejską lub gdzie znajduje się najbliższy parking dla pracowników firmy.
Po trzecie: uśmiechaj się i bądź kulturalny. Pierwszego dnia nikt nie będzie oczekiwał od Ciebie
realizacji celów biznesowych firmy, z pewnością jednak ocenie zostanie poddana Twoja kultura osobista. Właściwie dobrane zwroty grzecznościowe i uśmiech bywają kluczem do zjednania sobie ludzi.
Pamiętaj, że pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko jeden raz.
Po czwarte: pytaj! Z pewnością nie wszystkie procedury, obowiązki i zadania będą dla Ciebie w pełni jasne. Jest tylko jeden sposób, by to zmienić – musisz zadawać pytania. Wykorzystaj ten okres,
ponieważ po kilku dniach zadawanie podstawowych pytań zostanie już uznane za nieprofesjonalne.
Po piąte: notuj! Nie ufaj swojej pamięci,
bo w sytuacji stresowej – jaką jest pierwszy
dzień w pracy – jest ona zawodna. Zapisuj
nawet te rzeczy, które wydają Ci się oczywiste, jak obsługa drukarki czy faksu, ponieważ o nich najszybciej zapomnisz (a pytanie
pięć razy z rzędu o ich obsługę wyprowadzi
z równowagi nawet najbardziej cierpliwego
współpracownika).
Po szóste: unikaj biernej postawy, braku
pokory, kreowania się na osobę wszystkowiedzącą, wychodzenia przed szereg, plotek, myszkowania w Internecie i spędzania
czasu na portalach społecznościowych.
Powodzenia!

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach

29

… lub załóż własną działalność
Jednym ze sposobów osiągnięcia sukcesu zawodowego jest własna działalność gospodarcza.
Na tę formę aktywności zawodowej decyduje się coraz więcej osób poszukujących zatrudnienia. Jeśli masz pomysł na własny biznes, to podejmij wyzwanie!

Zajrzyj na stronę www.bk.us.edu.pl/wlasna-firma - znajdziesz tam stworzoną przez nas aplikację,
dzięki której zaplanujesz założenie własnej działalności „od A do Z”. Aplikacja umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaką firmę założyć?, skąd wziąć fundusze?, skąd wziąć lokal?, jak zaplanować działalność? Ułatwia zdobycie doświadczenia w prowadzeniu działalności, motywowaniu siebie
i innych, zarządzaniu sobą w czasie. Pomaga w uzyskaniu informacji, gdzie powinieneś się udać,
żeby otrzymać wsparcie merytoryczne, zarejestrować działalność, zatrudnić pracownika, prowadzić
księgowość, wypromować firmę w mediach.
Nie ma sensu dłużej dumać! Trzeba działać!
30
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OFERTY PRAKTYK, STAŻY
I PROGRAMÓW ROZWOJU
W tej części „Przewodnika” znajdziesz prezentacje najlepszych praktykodawców, którzy w roku akademickim 2015/2016 oferują studentom i absolwentom praktyki, staże oraz programy rozwoju.
Oferty są uporządkowane według branż firm. Każda oferta zawiera krótką informację o firmie i jej
ofercie, wymaganiach rekrutacyjnych i sposobie przeprowadzania procesu rekrutacji.
Bez względu na to, jaki kierunek studiujesz, jakie są Twoje zainteresowania i plany zawodowe –
z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Życzymy Ci powodzenia w poszukiwaniach i sukcesów w procesie rekrutacyjnym!

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Konk
ursy
o sta
że

o konkursie
Grasz o staż

www.grasz.pl
to ogólnopolski konkurs, organizowany przez firmy: PwC
i Gazeta Wyborcza

Kariera na start

www.karieranastart.pl
to ogólnopolski projekt stażowy, organizowany przez
firmy: SMG/KRC Poland HR
i PolskaPresse
Program Kariera

www.programkariera.pl
to program praktyk studenckich, organizowany przez
Polską Radę Biznesu
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proces
rekrutacji

oferta

wymagania

Wygraną w konkursie są
płatne staże w firmach na
terenie całej Polski, a także
nagrody dodatkowe (m.in.
szkolenia, kursy językowe,
studia podyplomowe czy
zestawy książek)

Studenci i absolwenci (do
30 r.ż.), którzy zarejestrują
się na stronie konkursu,
rozwiążą zadanie konkursowe i prześlą je do organizatorów

Rekrutacja: do 13 kwietnia
Więcej informacji:
www.grasz.pl

Wygraną w konkursie są
płatne staże w firmach
na terenie województwa
śląskiego

Studenci II-V roku i absolwenci (do 2 lat po ukończeniu studiów), którzy
zarejestrują się na stronie
konkursu, rozwiążą zadanie
konkursowe i prześlą je do
organizatorów

Rekrutacja: do 15 maja
Więcej informacji:
www.karieranastart.pl

Wygraną w konkursie są
płatne praktyki studenckie
w największych polskich
spółkach na terenie całej
Polski

Studenci III-V roku i absolwenci (do 30 r.ż.), którzy
zarejestrują się na stronie
konkursu, rozwiążą case
study i prześlą je do organizatorów

Rekrutacja: do 9 maja
Więcej informacji:
www.programkariera.pl
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Branż
a
bada
wcza

o firmie/
konkursie

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Główną ideą konkursu, odbywającego się od 2010 roku, jest rozwój
i wspieranie młodych talentów
oraz przedstawienie ścieżki kariery
w branży badawczej. Nagrodami
w konkursie są, m.in.: staże w renomowanych agencjach badawczych
działających na terenie Wrocławia
i Warszawy, 3-dniowe warsztaty
badawcze dla finalistów konkursu
oraz udział w „Kongresie Badaczy”
- największej imprezie badawczej
w Europie Środkowej

Studenci wszystkich lat
i wszystkich kierunków
w Polsce lub za granicą, którzy nie są i nie
byli związani umową
z agencją badawczą
lub działem badawczym firmy przez okres
dłuższy niż 3 miesiące
(nie dotyczy umów
zawieranych z ankieterami)

Rekrutacja: od marca do
czerwca
Etapy rekrutacji:
- wypełnienie formularza
konkursowego dostępnego
na stronie www.zbadaj.to
- przygotowanie pracy w formacie PowerPoint, będącą
opracowaniem udostępnionych przez organizatorów
case study

Letnie
Praktyki
Badawcze

Bezpłatne, letnie praktyki studenckie „Letnie praktyki badawcze”
www.praktyki.ibspan.waw.pl - czas trwania: 3 miesiące
(lipiec - wrzesień)
organizowane przez Insty- w dziale: projektowym
tut Badań Systemowych
- w mieście: Warszawa
PAN, Centrum Zastosowań
Matematyki Instytutu
Matematycznego PAN,
Wyższą Szkołę Informatyki
Stosowanej i Zarządzania
w Warszawie

Studenci kierunków:
matematyka, informatyka, nanotechnologia,
ekonomia, zarządzanie

Rekrutacja: 1 marca 15 czerwca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV,
LM, rekomendacja pracownika naukowego/pracodawcy) na adres: praktyki@
ibspan.waw.pl
- test wiedzy

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w działach: Badania jakościowe,
to polski Instytut Badawczy,
Badania ilościowe, Realizacja
realizujący badania markeTerenowa
tingowe dla firm reprezentu- - w mieście: Warszawa
jących wszystkie branże

Studenci IV-V roku,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, biegłą znajomością pakietu MS
Office (mile widziana
znajomość programu
SPSS)

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa na adres:
praktyki@arc.com.pl

Płatne praktyki studenckie
i doktoranckie
- czas trwania: 1 miesiąc (bezpłatne),
2 miesiące (zwrot kosztów dojazdu),
3 miesiące (zwrot kosztów dojazdu, premia projektowa)
- na stanowisku: Analityk, Statystyk
- w mieście: Rybnik

Studenci IV-V roku kierunków: matematyka,
statystyka, ekonomia,
socjologia, zarządzanie, z dobrą umiejętnością analizy i syntezy
informacji, biegłą
znajomością pakietu
MS Office, kreatywni
i samodzielni

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja e-mailowa
(CV, tytuł e-maila:
„nazwa kierunku i słowo
PRAKTYKA”) na adres: praca@
biostat.com.pl

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: Komunikacja marketingowa i wizerunkowa, Marketing strategiczny
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci i absolwenci
Rekrutacja: cały rok
kierunków związanych Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
z szeroko pojętym mar- na adres: d_majsak@hprofit.pl
ketingiem i badaniami
marketingowymi

Konkurs
Zbadaj to!

www.zbadaj.to
to ogólnopolski konkurs
skierowany do studentów,
którzy chcą związać swoją
karierę z badaniami rynku

ARC Rynek i Opinia

www.arc.com.pl

Biostat

www.biostat.com.pl
to firma świadcząca usługi
badawcze i konsultingowe
w różnych obszarach społeczno-gospodarczych

Holding Profit

www.hprofit.pl

to agencja badania rynku
i opinii, a także agencja
komunikacji marketingowej
z podporządkowanymi jej
zespołami: PR, komunikacji
eksperckiej, reklamy klasycz- Płatne staże studenckie
nej i alternatywnej
i absolwenckie
- czas trwania: 8 miesięcy
- w działach: Komunikacja marketingowa i wizerunkowa, Marketing strategiczny
- w miastach: Kraków, Warszawa
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Studenci i absolwenci
kierunków związanych
z szeroko pojętym marketingiem i badaniami
marketingowymi,

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
temat
wiadomości: „Staż aplikancki”)
na adres: d_majsak@hprofit.pl

o firmie/
konkursie
TNS

www.tnsglobal.pl
to agencja badawcza, zajmująca się badaniem opinii
publicznej

oferta

Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: minimum 3 miesiące
w okresie letnim
- w dziale: Zespół badań ilościowych lub jakościowych
- w miastach: Poznań, Warszawa

wymagania

proces rekrutacji

Studenci i absolwenci
z dobrą znajomością
języka angielskiego,
biegłą znajomością pakietu MS Office i podstawową znajomością
programu SPSS

Rekrutacja: do 15 maja
Aplikacja on-line (CV, LM,
rozwiązanie zadania konkursowego) przez stronę:
www.tnsglobal.pl/kariera/praktyki-i-staze/

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Branż
a
BHP

o firmie
Liderzy
w sektorze
ochrony zdrowia

www.paga.org.pl
to projekt edukacyjny składający
się z programu bezpłatnych
szkoleń i płatnych staży w firmach partnerskich
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 5 dni
(szkolenia)
+ 2 miesiące (staż)
- w działach: Ochrona
zdrowia
- w miastach: wskazanych przez partnerów
projektu

Studenci i absolwenci
do 26 r.ż. (kierunków:
ekonomia, finanse,
prawo), pracownicy
nauki w dziedzinach
transferu wiedzy
i technologii do obszaru ochrony zdrowia
(z wyłączeniem kierunków lekarskich)

Rekrutacja: 1 stycznia - 6
lipca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.paga.org.pl/
projekty/liderzy_ochrony_zdrowia/formularz
- rozmowa kwalifikacyjna
- przedstawienie listów referencyjnych (akademickich
lub zawodowych), zaświadczeń o statusie studenta
oraz średniej ocen z całego
toku studiów
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Branż
a
budo
wlana

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Budimex

www.budimex.com.pl
to polski koncern budowlany, producent domów
prefabrykowanych

Cemex

www.cemex.pl
to członek międzynarodowego koncernu produkującego materiały budowlane (cement, beton
towarowy, kruszywa)
Ceramika
Paradyż

www.paradyz.com
to producent płytek
ceramicznych, ściennych
i podłogowych

Dom
Development

www.domdevelopment.
com.pl
to deweloper działający
na rynku budownictwa
mieszkaniowego
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne, letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Budownictwo,
Pion Ekonomiczno-Finansowy,
Pion Zarządzania Kadrami,
Pion Prawno-Organizacyjny,
Biuro Komunikacji Zewnętrznej, Nieruchomości
- w miastach: siedziby Spółek
(m.in. Kraków, Wrocław,
Poznań, Warszawa) lub miejsce realizacji konkretnych
inwestycji

Studenci III-V roku,
kierunków inżynierskich
i technicznych, ekonomicznych i z zakresu
zarządzania

Rekrutacja: kwiecień - maj
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: praktyki@budimex.pl

Płatne staże studenckie
- czas trwania: brak informacji
- w działach: Produkcja Cementu, Produkcja Betonu towarowego, Produkcja kruszyw
- w miastach: Katowice, Bielsko-Biała, Rudniki, Chełm, Łódź,
Warszawa

Studenci V roku i absolwenci (kierunków:
technicznych, ekonomicznych i z zakresu
zarządzania), z bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.cemex.pl/studenci-i-absolwenci.aspx
- rozmowa kwalifikacyjna
- case study

Praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Handel, Logistyka
zamówień, Sprzedaż krajowa,
Sprzedaż eksportowa, Kontrola jakości, Marketing (Kreacja
i Ekspozycja, Promocja i Reklama), Zakłady produkcyjne
- w miastach: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki

Studenci III-V roku

Rekrutacja: marzec - kwiecień
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
zaświadczenie o toku studiów
i średniej ocen, wypełniony
formularz ze strony: www.
paradyz.com/kariera_szczegoly/
staze-praktyki) na adres:
kadry@paradyz.com.pl

Staże absolwenckie
- czas trwania: 4-6 miesięcy
- w działach: j.w.
- w miastach: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki

Absolwenci zarejestrowani jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie
Pracy

Rekrutacja: styczeń - kwiecień
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
dyplom ukończenia studiów,
wypełniony formularz ze strony:
www.paradyz.com/kariera_szczegoly/staze-praktyki) na adres:
kadry@paradyz.com.pl

Płatny (+ benef iy i możliwość
odbycia studiów MBA)
Program Rozwoju dla studentów i absolwentów „Rozwój
Kompetencji Menedżerskich”
- czas trwania: 2 lata
- na stanowisku: menadżerskim
- w mieście: Warszawa

Studenci V roku i absolwenci (max. 2 lata
od ukończenia studiów)
kierunków związanych
z architekturą, prawem,
ekonomią i finansami,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, posiadający
doświadczenie zawodowe i cechy przywódcze

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.domdevelopment.com.
pl/o-firmie/ kariera/przeslij-cv.
html
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o firmie
Grupa
Saint-Gobain
Construction
Products

www.saint-gobain.pl
to firma zajmująca się
m.in.: produkcją i przetwórstwem szkła na
potrzeby budownictwa
i przemysłu, a także
produkcją i dystrybucją
specjalistycznych materiałów technicznych i dla
budownictwa

Hochtief

www.hochtief-polska.pl
to międzynarodowy
dostawca kompleksowych
usług budowlanych,
specjalizujący się w budownictwie obiektów
kubaturowych i infrastrukturalnych
Monier Braas

www.monier.pl
to międzynarodowa firma
oferująca zintegrowane
systemy dachowe

PolimexMostostal

www.polimex-mostostal.pl
to firma zajmująca się
produkcją i eksportem
wyrobów stalowych
i krat pomostowych,
a także cynkowaniem
i malowaniem konstrukcji
stalowych

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki
studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Administracja,
Audyt i kontrola wewnętrzna,
BHP i Ochrona środowiska,
Finanse, HR, IT, Komunikacja,
Logistyka, Marketing, Prawo
i podatki, Produkcja, R&D,
Sprzedaż i Obsługa klienta,
Wyższa Kadra Zarządzająca,
Zakupy, Zarządzanie sprzedażą
- w miastach: na terenie całego
kraju (w tym: Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Gliwice, Katowice,
Rybnik, Tychy, Zawiercie)

Studenci V roku i absolwenci studiów kierunkowych, z komunikatywną
znajomością języka
angielskiego i bardzo
dobrą znajomością
pakietu MS Office

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.saint-gobain.pl/staze_praktyki
- spotkanie rekrutacyjne-wstęp
- spotkanie rekrutacyjne-kontynuacja
- Assessment Center

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 4-12 tygodni
- w działach: Inwestycje budowlane, Dział Techniczny,
Logistyka, Obsługa ekonomiczna
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci III-V roku
kierunków technicznych
i ekonomicznych

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.hochtief.pl/kariera/studenci

Praktyki i staże
studenckie
- czas trwania: min. 1 miesiąc
- w działach: Produkcja, Kontrola jakości, Marketing, Logistyka, Obsługa klienta, HR, BHP
- w miastach: Opole, Płońsk,
Przysucha

Studenci z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego (mile
widziana dodatkowa
znajomość języka niemieckiego) i pakietu MS
Office

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
temat wiadomości: „praktyki
i staże”) na adres: praktyka.pl@
monier.com

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Produkcja, Ochrona Środowiska, Budownictwo,
Zarządzanie jakością, Pion
finansowy, (Księgowość, Bankowość, Kontroling, Ubezpieczenia) i inne (Promocja, HR,
Prawny, Audyt wewnętrzny)
- w miastach: Katowice i na
terenie całego kraju

Studenci IV i V roku

Rekrutacja: do 31 maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.polimex-mostostal.pl/pl/
kariera/ studenci-i-absolwenci

Płatne staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- (lipiec - wrzesień)
- w działach: j.w.
- w miastach: Katowice i na
terenie całego kraju

Studenci V roku i absolwenci uczelni wyższych
(do 30 r.ż., ze stażem
pracy nie dłuższym niż
rok)

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach

43

o firmie
Ruukki

www.ruukki.pl
to producent i dostawca pokryć dachowych
z blachy

Skanska

www.skanska.pl
to firma zajmująca się
działalnością budowlaną
i deweloperską, a także
realizacją projektów PPP
(Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: uzależniony od
działu i możliwości firmy
- w działach: Administracja,
Finanse, HR, IT, Logistyka,
Marketing, Produkcja, Sprzedaż
- w miastach: Żyrardów, Oborniki Wielkopolskie, Wrocław

Studenci i absolwenci
kierunków technicznych,
ekonomicznych
i filologicznych

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
poland.recruiting@ruukki.
com w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie ze strony:
www.ruukki.pl/Praca/Praktyki-i-staze
- test wiedzy merytorycznej
i znajomości deklarowanego
języka obcego
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 12 tygodni
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Budownictwo,
Inżynieria Środowiska, Inżynieria Elektryczna, Inżynieria
Bezpieczeństwa, Ekonomia,
Finanse, IT
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci II stopnia
studiów magisterskich
i ostatniego semestru
studiów inżynierskich na
kierunkach technicznych
i ekonomicznych,
z biegłą znajomością
języka angielskiego

Rekrutacja: do 6 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.skanska.pl/pl/Praca-i-kariera/ Studenci-i-absolwenci/
Program-Praktyk-Letnich
- rozmowa kwalifikacyjna
- test znajomości języka angielskiego
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Branż
a
elekt
r
energ yczna,
etycz
na
i paliw
owa

o firmie
Akademia Energii

www.paga.org.pl
to projekt edukacyjny
składający się z programu
bezpłatnych szkoleń
i płatnych staży w organizacjach biznesowych

ABB

www.abb.pl
to zakład produkcyjny,
wiodący dostawca technologii energetyki i automatyki

Air Liquide
Polska

www.airliquide.com
to lider w dziedzinie
gazów, technologii i usług
dla przemysłu i ochrony
zdrowia

BP

www.bp.com
to koncern naftowy,
dystrybutor paliwa

Lotos

www.lotos.pl
to koncern naftowy,
dystrybutor paliwa

46

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne staże studenckie
- czas trwania: 2 tygodnie +
2 miesiące
- w działach: związanych
z energetyką
- w miastach: wskazanych
przez partnerów firmy

Studenci I-V roku
do 26 r.ż. (kierunków:
technicznych, ekonomia,
prawo i finanse)

Rekrutacja: październik - grudzień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.paga.org.pl/projekty/
akademia_
energii
- test numeryczny
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Inżynieria Produkcji, Kontrola Jakości,
Zaopatrzenie i Zakupy,
Planowanie Produkcji, Stacja
Prób, Projektowanie, realizacja i doskonalenie procesów,
Gospodarka Magazynowa,
Systemów IT
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Elbląg,
Gdańsk

Studenci kierunków
technicznych (m.in.
informatyki, elektroniki,
elektrotechniki, mechaniki, automatyki i robotyki,
logistyki)

Rekrutacja: kwiecień - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.new.abb.com/pl/kariera/
rozwoj-zawodowy/studenci
- rozmowa rekrutacyjna z Opiekunem stażu

Płatne staże
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Projekty przemysłowe, Projekty marketingowe
- w mieście: Kraków

Studenci V roku lub
absolwenci (m.in. automatyki i robotyki,
budownictwa, elektrotechniki, energetyki,
inżynierii chemicznej
i procesowej, mechaniki
i budowy maszyn) z dobrą znajomością języka
angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: careers.ec.poland@
airliquid.com

Płatne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Finanse, LPG,
Marketing, Prawny, HR,
Obsługa klienta i inne
(w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez menadżerów)
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci wszystkich
roczników, z dobrą znajomością języka angielskiego i pakietu MS Office,
posiadający zdolności
analityczne

Rekrutacja: od maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rekrutacja.bp.pl

Bezpłatne praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: Budżetowanie
i analizy ekonomiczne,
Informacja handlowa, IT,
Umowy korporacyjne, Rozliczanie sprzedaży, Sprawozdawczość, Szkolenia operacyjne, Zakupy, Zarządzanie
informatyką, Zarządzanie
procesami
- w miastach: Gdańsk, Jasło,
Czechowice-Dziedzice,
Zduńska Wola

Studenci i absolwenci,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i wysoką średnią ocen ze
wszystkich lat studiów

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.lotos.pl/300/
dla_uczniow_i_
studentow/praktyki
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o firmie
Lotos

c.d.

PKN Orlen

www.orlen.pl
to koncern naftowy,
dystrybutor paliwa

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(okres letni)
- w działach: j.w.
- w miastach: Gdańsk, Jasło,
Czechowice-Dziedzice,
Zduńska Wola

Studenci i absolwenci

Rekrutacja: kwiecień - maj
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.lotos.pl/301/
dla_uczniow_i_
studentow/wakacyjny_staz

Praktyki studenckie
- czas trwania: 4-8 tygodni
(praktyki letnie: lipiec - sierpień, sierpień - wrzesień)
- w działach: Produkcja,
Administracja, Zarządzanie,
IT, Utrzymanie ruchu, PR,
Handel, Księgowość, Ekonomia i finanse, Marketing,
Logistyka, Prawo
- w miastach: Katowice i na
terenie całego kraju

Studenci, którzy ukończyli III rok studiów
Uwaga! Studenci, którzy
chcą odbyć praktykę
w czasie roku akademickiego powinni wysłać
aplikację 60 dni przed
rozpoczęciem praktyk

Rekrutacja: cały rok
(praktyki letnie: do 30 czerwca)
Aplikacja on-line przez stronę:
www.orlen.pl/PL/Kariera/Praktyki/

Płatny staż absolwencki
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: Energetyka,
Inwestycje stacji paliw,
Projekty rozwojowe
i analizy rynku, Zakupy kluczowe, Zarządzanie procesami sieci detalicznej
- w miastach: Katowice i na
terenie całego kraju

Absolwenci, którzy zarejestrowali się w Urzędzie
Pracy jako bezrobotni

Rekrutacja: do 17 marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.orlen.pl/PL/Kariera/Praktyki

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Branż
a
farma
ceutyczn
a

o firmie
Eli Lilly

www.lilly.pl
to firma badawczo-farmaceutyczna, odkrywająca
leki, a także prowadząca
działania edukacyjne dla
pacjentów i środowiska
medycznego
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals

www.gsk.com.pl
to koncern farmaceutyczny, dostarczający
leki pacjentom w całej
Europie

Neuca

www.neuca.pl
to dystrybutor farmaceutyków do aptek
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne staże studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
(okres letni)
- w działach: Medyczny, Marketing, Etyka, Six Sigma
- w mieście: Warszawa

Studenci z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego, posiadający
zdolności analityczne

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.lilly.pl/pl/kariera/dla-studentow-i-absolwentow.aspx

Praktyki studenckie
- czas trwania: 4-6 tygodni
(lipiec - wrzesień)
- w działach: - brak informacji - w miastach: Poznań

Studenci, mający obowiązek odbycia praktyki
zawodowej lub chcący
zdobyć nowe doświadczenia zawodowe

Rekrutacja: kwiecień
Aplikacja on-line przez stronę:
www.gsk.com.pl/praca/Praktyki.
html

Staż studencki
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: - brak informacji - w miastach: Poznań, Warszawa

Studenci po III roku
studiów, posiadający
wykształcenie odpowiednie do pracy
w preferowanym dziale,
z dobrą znajomością
języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.gsk.com.pl/praca/Staze.
html

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w dziale PRODUKCJI LEKÓW
(Poznań)
- w dziale BIZNESOWYM
(Warszawa)

Studenci i absolwenci
o kierunkowym wykształceniu, z bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego,
posiadający
prawo jazdy

Rekrutacja: październik
Aplikacja on-line przez stronę:
www.gsk.com.pl/praca/program-rozwojowy.html

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 4-6 tygodni
- w działach: Sprzedaż i marketing, Finanse i księgowość,
Kontroling, Analiza finansowa, IT
- w miastach: Toruń (centrala),
Warszawa i Poznań (centrala), Katowice, Łódź, Lublin,
Wrocław, Gdańsk (biura
handlowe)

Studenci IV-V roku, różnych kierunków (w zależności od wybranego
działu), ambitni
i zaangażowani

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.neuca.pl/kariera/Informacje/oferty-pracy/formularz-zgloszeniowy
- rozmowa kwalifikacyjna ze
specjalistą HR i kierownikiem
działu

Program Rozwoju dla studentów
- czas trwania: 1 rok (od maja)
- w działach: j.w.
- w miastach: Toruń

Studenci IV-V roku i absolwenci (do roku po
ukończeniu studiów)

Rekrutacja: do 24 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.neuca.pl/kariera/
strefa-studenta/projekt-udana-kariera
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre
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o firmie
Polpharma

www.polpharma.pl
to producent leków
i substancji farmaceutycznych

sanof i

ww.sanofi.pl
to dostawca usług zdrowotnych, producent
i dystrybutor leków

Servier

www.servier.pl
to filia firmy farmaceutycznej, producenta
leków innowacyjnych

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki i płatne staże
studenckie
- czas trwania: brak informacji
- w działach: Sprzedaż RX,
Dystrybucja, Marketing RX,
Marketing OTC, Rynki międzynarodowe, Produkcjia
R&D, Rejestracja, Medyczny,
Logistyka, Inne (HR, Administracja, Finanse, Księgowość,
Flota, IT)
- w mieście: Starogard Gdański

Studenci IV i V roku,
kreatywni i energiczni

Rekrutacja: październik
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.polpharma.pl/pl/
kariera/akademia-polpharmy/
jak-dostac-sie/rozmowa
kwalifikacyjna
- Assessment Center

Bezpłatny (firma opłaca transport, zakwaterowanie i wyżywienie) Program Rozwoju
dla absolwentów „Akademia
Polpharmy”
- czas trwania: 5 dni (możliwość odbycia 6 miesięcznego,
płatnego stażu)
- w działach: wszystkich
- w mieście: Starogard Gdański

Absolwenci kierunków:
chemia, farmacja,
medycyna i pokrewne,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i pakietu
MS Office

Praktyki studenckie
- czas trwania: brak informacji
- w działach: - brak informacji - w mieście: Rzeszów

Studenci kierunków
technicznych (chemia,
farmacja, automatyka,
mechanika, elektronika)
Uwaga! Zgłoszenia
na praktyki tylko na
podstawie skierowania
z uczelni!

Rekrutacja: styczeń - marzec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV
z dopiskiem „praktyka 20...
rok”) na adres: rekrutacja.
rzeszow@sanofi.com
- rozmowa kwalifikacyjna

Staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6-12 miesięcy
- w działach: Dywizja CHC
Medical, Business Development Dermocosmetics,
Business Development Dermocosmetics Export, Finanse,
HR, IT, Logistyka, Marketing,
Medyczny, Obsługa klienta,
PR, Promocja, Zakupy
- w mieście: Rzeszów

Studenci IV-V roku
i absolwenci różnych
kierunków (w zależności
od wybranego działu)

Rekrutacja: styczeń - marzec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
- www.studentonboard.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy analityczne, testy języka
angielskiego, case study

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
(okres letni)
- w działach: Badania kliniczne, Informacja medyczna,
Marketing, Naukowo-medyczny, Sprzedaż, Szkolenia,
Produkcja
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-VI roku
i absolwenci kierunków:
medycyna, farmacja,
weterynaria, analiza
medyczna, biologia,
chemia, fizjoterapia,
biotechnologia, ochrona
środowiska

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.servier.pl/content/jak-do-nas-dolaczyc
lub aplikacja e-mailowa na
adres:
akademia@pl.mailgrs.com
lub aplikacja pocztą tradycyjną
na adres:
Servier Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
z dopiskiem „Akademia Servier
Praktyki”
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Branż
finans a
owa
i księg
owa

o firmie

oferta

Akademia
Liderów Rynku Kapitałowego

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2 tygodnie
(szkolenia) + 2 miesiące (staż)
- w działach: Finanse, Consulting, Prawo
- w miastach: wskazanych przez
Partnerów

Studenci III-V roku
i absolwenci (do 26
r.ż.), pasjonujący się
ekonomią i finansami

Rekrutacja: grudzień - maj
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.paga.org.pl/projekty/
akademia_
liderow_rynku_kapitalowego
- test wiedzy na temat rynku,
test analityczny
- rozmowa kwalifikacyjna

Bezpłatne praktyki studenckie
„Start z Aliorem”
- czas trwania: 1 miesiąc (cały
rok)
- w dziale: Bankowość
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci III-V roku, którzy interesują się finansami i bankowością

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, temat
e-maila: „Start z Aliorem, miejsce_praktyk”) na adres: rekrutacja@alior.pl

Staże studenckie i absolwenckie -„Akademia Alior”
- czas trwania: 2 miesiące
- w dziale: Bankowość (Bankier
Klienta Indywidualnego i MŚP,
Bankier Klienta Zamożnego,
Bankier Transakcyjny, Młodszy
Menadżer Klienta Biznesowego)
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci V roku i absolwenci, którzy chcą pracować w bezpośrednim
kontakcie z klientem.
Dodatkowym atutem
będzie znajomość zasad
rachunkowości, podstaw
analizy finansowej i produktów bankowych

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
temat e-maila: „Akademia Alior,
miejsce_stażu”) na adres: akademia.alior@alior.pl

Staże studenckie i absolwenckie -„Rozwiń skrzydła
z Aliorem”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Bankowość, Marketing, HR, IT
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci V roku i absolwenci, którzy interesują
się marketingiem, prawem bankowym, analizami, projektami strategicznymi, rekrutacją

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, temat
e-maila: „Rozwiń skrzydła z Aliorem, miejsce_stażu”) na adres:
rekrutacja@alior.pl

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: minimum 6
miesięcy
- w działach: FA, SME
- w mieście: Dąbrowa Górnicza

Studenci II-V roku na
kierunkach rachunkowość, finanse lub
pokrewnych, ze znajomością języka obcego
na poziomie min. B2
i dobrą umiejętnością
obsługi Excela, ambitni,
zaangażowani i posiadający umiejętność pracy
w grupie

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.ssce.arcelormittal.com/
Program-praktyk.html

www.paga.org.pl
to projekt edukacyjny
składający się z programu
bezpłatnych szkoleń
i płatnych staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym
Alior Bank

www.aliorbank.pl
to bank nowego typu,łączący zasady tradycyjnej
bankowości z innowacyjnymi produktami

ArcelorMittal
Shared Service
Centre Europe

www.ssce.arcelormittal.
com

wymagania

to centrum usług finansowo-księgowych grupy
ArcelorMittal, które dostarcza usługi typu „backoffice” w 12 językach dla
ponad 200 spółek z 10
krajów Europy
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proces rekrutacji

o firmie
Aviva Polska

www.aviva.pl
to grupa kapitałowo-ubezpieczeniowa, której
kluczowym obszarem
działalności są indywidualne ubezpieczenia na
życie i długoterminowe
inwestycje

AXA
www.axa.pl
to firma ubezpieczeniowa
działająca we wszystkich
działach ubezpieczeń

Bank BPH
www.bph.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
m.in.: bankowości indywidualnej, bankowości
osobistej, bankowości
korporacyjnej, bankowości przedsiębiorstw

Bank
Gospodarstwa
Krajowego
www.bgk.com.pl
to jedyny bank państwowy, oferujący kilkanaście
programów i funduszy
celowych

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne (+ pakiet szkoleń)
praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(czerwiec - wrzesień)
- w działach: Aktuariat, Finanse,
HR, Inwestycje, IT, Marketing, Obsługa klienta, Prawo,
Wsparcie biznesu, Zarządzanie
projektami
- w mieście: Warszawa

Studenci po II roku
studiów wszystkich
kierunków,
z wysoką średnią ocen,
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i obsługą komputera
(MS Office)

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.aviva.pl/kariera/kariera-w-siedzibie-glownej/praca.html

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: minimum 6
miesięcy w działach: Aktuariat, Finanse, HR, Inwestycje,
IT, Marketing, Obsługa klienta,
Prawo, Wsparcie biznesu,
Zarządzanie projektami
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-V roku
studiów i absolwenci
wszystkich kierunków,
z wysoką średnią ocen,
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i obsługą komputera
(MS Office)

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
(lipiec - wrzesień)
- w obszarach: Bancassurance
i Programy partnerskie, Klient
korporacyjny, HR, Strategia,
Operacje i IT, IT
- w mieście: Warszawa

Studenci min. III roku
lub absolwenci (kierunków: ubezpieczenia,
ekonomia, bankowość,
finanse, informatyka,
zarządzanie)

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę
www.axa.pl/kariera/karierawcentraliaxa/ staze-i-praktyki/
- Assessment Center
- rozmowa rekrutacyjna z bezpośrednim przełożonym

Płatne praktyki i staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
- w działach: IT, Finanse, inne
(HR, Marketing, Audyt, Obsługa Klientów, Sprzedaż i Obsługa telefoniczna, Windykacja,
Decyzje kredytowe, Planowanie i Rozwój operacji)
- w miastach: Kraków, Gdańsk,
Warszawa

Studenci V roku i absolwenci kierunków ekonomicznych
i informatycznych, z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.bph.pl/pl/kariera/oferty-stazy-i-praktyk
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem działu HR
i potencjalnym przełożonym
- inne metody (np. wideo
rekrutacja)

Płatne lub bezpłatne praktyki
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: Administracja,
Bankowość, Finanse, HR, IT,
Prawo
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci IV-V roku lub
absolwenci

Płatne letnie praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Administracja,
Bankowość, Finanse, HT, IT,
Prawo
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci IV-V roku lub
absolwenci ze znajomością języka angielskiego
na poziomie minimum
B2, odznaczający się
wybitnymi osiągnięciami na studiach

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.bgk.com.pl/praktyki-i-staze-1/ praktyki-i-staze
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem pionu HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem jednostki,
w której realizowana będzie
praktyka

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie

Bank Gospodarki Żywnościowej
www.bgz.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
m.in.: finansowania
rolnictwa, gospodarki
żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej

Bank Millennium

www.bankmillennium.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
m.in.: bankowości detalicznej i korporacyjnej,
internetowej

Bank Zachodni
WBK

www.bzwbk.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu,
m.in.: bankowości detalicznej, korporacyjnej
i maklerskiej w obrocie
krajowym i zagranicznym,
leasingu, ubezpieczeń
i nieruchomości
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Bezpłatne praktyki studenckie
(dla najlepszych praktykantów
płatne staże)
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: Bankowość detaliczna, Bankowość instytucjonalna, IT, Finanse, Rynki finansowe, Zarządzanie Bankiem,
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- w miastach: na terenie całego
kraju

brak informacji

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę
www.bgz.pl/kariera/student.
html
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem działu HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem jednostki
biznesowej

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(cały rok, głównie okres letni)
- w działach: Analiza finansowa
i ocena ryzyka, Marketing
i PR, HR, Prawo
i administracja, IT i zarządzanie procesami, Inwestycje
i rynki kapitałowe, Bankowość
przedsiębiorstw
- w mieście: Warszawa

Studenci III-V roku,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
(praktyki letnie: do 31 maja)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.bankmillennium.pl/
kariera/kontakt/
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem Departamentu Rekrutacji i Rozwoju Kadr
- testy: języka angielskiego,
zdolności analitycznych,
obsługi programu komputerowego
- rozmowa kwalifikacyjna
z opiekunem praktyki

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów:
- czas trwania: 2 lata
- w obszarze: Rozwój Kompetencji Menadżerskich
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-V roku
i absolwenci, z biegłą
znajomością języka
angielskiego, doskonałymi wynikami w nauce,
aktywnie działający
w organizacjach studenckich (mile widziane
doświadczenie międzynarodowe)

Rekrutacja: do 15 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.bankmillennium.pl/obanku/kariera/studenci-i-absolwenci/people-grow o-programie
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy kompetencji

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: Finanse, Ryzyko
Kredytowe, Rynki Kapitałowe,
Zasoby Ludzkie, IT
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci, którzy
praktykę zawodową
mają przewidzianą
w swoim programie
nauczania

Praktyki absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Finanse, Ryzyko
Kredytowe, Rynki Kapitałowe,
Zasoby Ludzkie, IT
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci, którzy pragną zdobyć wiedzę
wykraczającą poza
program nauczania
swojej uczelni.
Absolwenci co
najmniej gimnazjum,
którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie
ukończyli 30 r.ż.

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.bzwbk.pl/kariera-w-banku/
praktyki-i-staze/praktyki-i-staze-w-bz-wbk.html
lub aplikacja e-mailowa (CV) na
adres: praktyki@bzwbk.pl
lub aplikacja przez pocztę tradycyjną na adres:
Bank Zachodni WBK
Dep. Partnerstwa Biznesowego
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
z dopiskiem „Rekrutacja”

Staże zawodowe z Urzędu
Pracy
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Finanse, Ryzyko
Kredytowe, Rynki Kapitałowe,
Zasoby Ludzkie, IT
- w miastach: na terenie całego
kraju

Zgodnie z ofertą
przedstawioną
w Urzędzie Pracy
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o firmie
BNP Paribas Bank

www.bnpparibasfortis.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
m.in.: bankowości detalicznej, korporacyjnej,
inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami
i majątkiem

Citi Handlowy

www.citibank.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
m.in.: bankowości detalicznej i korporacyjnej,
maklerskiej

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie
- czas trwania: od 4 do 12
tygodni (termin ustalany
indywidualnie)
- w działach: Bankowość Korporacyjna, Bankowość Inwestycyjna, Klienci indywidualni,
Kredyty konsumenckie, Prawno-Podatkowy, HR, Operacje,
Marketing i Komunikacja
korporacyjna,
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci IV i V roku kierunków ekonomicznych,
psychologii, prawa, informatyki, ze znajomością języka angielskiego,
umiejętnością obsługi
programu MS Office,
ponadprzeciętnymi
wynikami w nauce

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez zakładkę
„Aplikuj teraz” na stronie:
www.bnpparibasfortis.pl/ kariera/praktyki.htm

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 2,5 miesiąca
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Bankowość detaliczna, Bankowość korporacyjna, Operacje, Technologia,
Zarządzanie i Wsparcie
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Szczecin, Gdynia, Gdańsk,
Warszawa

Studenci, którzy
ukończyli III rok studiów, z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego, działający
w kołach naukowych
i organizacjach studenckich

Rekrutacja: do 30 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.citihandlowy.pl/poland/
kariera/ program-praktyk-letnich.htm
- rozmowy rekrutacyjne
- test z wiedzy merytorycznej

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów:
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Bankowość korporacyjna, Operacje i technologie
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Szczecin, Gdynia, Gdańsk,
Warszawa

Studenci i absolwenci
(do roku od ukończenia
studiów) kierunków
ekonomicznych, finansowych i pokrewnych,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (mile widziany
język niemiecki, język
chiński), posiadający
doświadczenie w międzynarodowych projektach

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.citihandlowy.pl/poland/
kariera/rozwoj-na- bank.htm

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 24-27 miesięcy
- w działach: Bankowość transakcyjna, Bankowość detaliczna, Zarządzanie ryzykiem
- w miastach: na terenie Polski

Studenci V roku i absolwenci (na początku
swojej kariery), z biegłą
znajomością języka angielskiego i doświadczeniem zdobytym w organizacjach studenckich

Rekrutacja: do końca kwietnia
Aplikacja on-line przez stronę:
www.citihandlowy.pl/poland/
kariera/ regionalne-programy-rozwojowe.htm

Płatny Program Rozwoju
Ekspertów w Technologii dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 20 miesięcy
- w działach: IT
- w miastach: - brak informacji -

Studenci IV i V roku
i absolwenci (max. rok
po studiach), z biegłą
znajomością języka
angielskiego i zainteresowaniem branżą IT

Rekrutacja: kwiecień - lipiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.citibank.com/emeaservicecenter/ poland/pl/kariera/
globalny-program-rozwojowy-w-it.htm
- rozmowa telefoniczna
- spotkanie rekrutacyjne
- testy on-line
- Assessment Center w języku
angielskim
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o firmie
Citi Handlowy

c.d.

Credit Agricole

www.credit-agricole.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu,
m.in.: bankowości
detalicznej, kredytów
konsumenckich, pożyczek
gotówkowych

Eurobank

www.eurobank.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu
bankowości detalicznej,
oferując m.in.: kredyty
gotówkowe, kredyty hipoteczne, lokaty i pakiety
kont osobistych, produkty
oszczędnościowe i usługi
e-bankowości

Generali
Ubezpieczenia

www.generali.pl
to międzynarodowa instytucja finansowa, działająca w sektorze ubezpieczeniowym, inwestycyjnym
i nieruchomości
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oferta

wymagania

Płatny Program Rozwoju Ekspertów AML (PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY) dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Operacji i Technologii
- w miastach: - brak informacji -

Studenci V roku i absolwenci, z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego, sprawnie
korzystający z aplikacji
Windows, zainteresowani tematyką przeciwdziałania praniu
pieniędzy

Rekrutacja: kwiecień - lipiec
Aplikacja on-line przez stronę:
www.citibank.com/emeaservicecenter/ poland/pl/kariera/
program-rozwoju-ekspertow-aml.htm

Letnie praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: Administracja,
Marketing, Zarządzanie ryzykiem, Bank Office i inne
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci V roku lub
absolwenci (max. 2 lata
po ukończeniu studiów)

Rekrutacja: kwiecień - maj
Aplikacja on-line przez stronę:
www.credit-agricole.pl/kariera/
student-i-absolwent

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Career Ahead”
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Analizy i finanse,
Marketing, PR, Wsparcie
sprzedaży, Zarządzanie projektami
- w mieście: Wrocław, Warszawa

Studenci V roku lub
absolwenci (max. 2 lata
po ukończeniu studiów),
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (mile widziana
znajomość języka
francuskiego) i pakietu
MS Office

Rekrutacja: wrzesień
Aplikacja on-line przez stronę:
www.credit-agricole.pl/kariera/
student-i-absolwent/programcareer-ahead

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: HR, IT, Windykacja, Marketing, Administracja
- w miastach: Wrocław (centrala), na terenie całego kraju
(oddziały)

Studenci posiadający
umiejętności komunikacyjne i motywację do
zdobywania praktycznych doświadczeń

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja na konkretne stanowisko przez stronę: www.
eurobank.pl/program- bezplatnych-praktyk,86,151.html
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem zespołu
HR i Managerem działu
- test merytoryczny

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(lipiec - wrzesień)
- w działach: Ryzyko i analiza,
Audyt, IT, HR, Marketing,
Administracja, Rachunkowość
- w mieście: Wrocław

Studenci IV-V roku
i absolwenci, chcący
zdobyć doświadczenie
w jednym
z departamentów

Rekrutacja: maj
Aplikacja on-line przez stronę:
www.eurobank.pl/platne-staze,87,152.html

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 2 miesiące
(lipiec - sierpień)
- w działach: Obsługi Ubezpieczeń, Rozwoju Ubezpieczeń,
Reasekuracji, Księgowości, IT,
Sprzedaży kompleksowej
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-V roku,
posiadający solidną
wiedzę teoretyczną i zainteresowani zdobyciem
doświadczenia w branży
ubezpieczeniowej

Rekrutacja: kwiecień 15 czerwca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.generali.pl/kariera/strefa-studenta.html
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem Departamentu Personalnego oraz
Menadżerem wybranego
działu

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

proces rekrutacji

o firmie
Getin Noble

www.getinbank.pl
to bank uniwersalny, który poza standardowymi
produktami finansowymi
(typu: kredyty, depozyty, inwestycje, leasing,
factoring) oferuje także
doradztwo i pośrednictwo
ds. nieruchomości, wsparcie prawno-podatkowe
i inne

Grupa Concordia

www.concordiaubezpieczenia.pl
to instytucja finansowa
prowadząca działalność
z zakresu, m.in. ubezpieczeń specjalistycznych
dla mieszkańców małych
i średnich miejscowości
oraz rolników, a także
bankowości spółdzielczej,
gmin, MŚP i klientów
instytucji finansowych
ING Bank Śląski

www.ingbank.pl
to bank, który prowadzi
działalność z zakresu,
m.in.: bankowości detalicznej i korporacyjnej,
zarządzania ryzykiem

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
przez cały rok (letnie: lipiec-wrzesień)
- w CENTRALI: Administracja,
Audyt i controlling, Bezpieczeństwo, Call Center, Centra
akceptacyjne, Finanse, Marketing i PR, Obszar IT, Obszar
prawny, Ryzyko kredytowe,
Wsparcie sprzedaży, Zarządzanie produktem, HR
- w ODDZIAŁACH: Klient firmowy, Klient hipoteczny, Kredyt
ratalny, Kredyt samochodowy
i leasing, Placówki franczyzowe, Private Banking, Sprzedaż
detaliczna

Studenci IV i V roku
kierunków: finanse,
bankowość, ekonomia

Rekrutacja: do 30 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.nabankdynamiczni.pl/
studenci/ praktyki-i-staze
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
i testy (w zależności od stanowiska)
- rozmowa kwalifikacyjna
z bezpośrednim przełożonym

Bezpłatne praktyki i staże
studenckie
- czas trwania: termin ustalany
indywidualnie (praktyki letnie: od lipca do września)
- w działach: Administracja,
Finanse, Marketing, Sprzedaż, HR
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci IV-V roku
studiów dziennych,
wieczorowych
i zaocznych

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.concordiaubezpieczenia.pl/
kariera/ praktyki-i-staze-dla-studentow,195.html

Płatne praktyki studenckie
„Praktyka z Lwem”
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(okres letni)
- w działach: Bankowość Detaliczna, IT, Operacje Bankowe,
Zarządzanie Ryzykiem, Facility
Management, Finanse, Bankowość Korporacyjna, HR,
Zarządzanie Projektami, Audyt
Wewnętrzny, Prawo, Marketing, Zarząd
- w miastach: Katowice, Warszawa

Studenci III-V roku
z różnych kierunków
studiów

Rekrutacja: cały rok (praktyki
letnie: kwiecień - czerwiec)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.ingbank.pl/o- banku/
kariera/ studenci-absolwenci/
praktyka-z-lwem/ oferty-praktyk
- testy merytoryczne, testy
sprawdzające umiejętności
analityczne
- rozmowa kwalifikacyjna
- mini Assessment Center lub
case study

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów:
- czas trwania: 3 lata
- w działach: Bankowość detaliczna, Bankowość MŚP,
Finanse, IT, Obszary wsparcia,
Operacje bankowe, Zarządzanie ryzykiem
- w miastach: Katowice, Warszawa

Studenci V roku i absolwenci (posiadający
max. 2 lata doświadczenia zawodowego),
z biegłą znajomością
języka angielskiego,
wyróżniający się z tłumu
innych kandydatów

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.ingbank.pl/o- banku/
kariera/ studenci-absolwenci/
ing-international-talent-programme/rekrutacja
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy analityczne
- Assessment Centre i panel
dyskusyjny
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o firmie
mBank

www.mbank.pl
to bank specjalizujący
się w obsłudze przedsiębiorstw

Powszechny
Zakład
Ubezpieczeń PZU

www.pzu.pl
to firma ubezpieczeniowa, która prowadzi także
działalność w zakresie
zarządzania otwartym
funduszem emerytalnym,
funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi

Raiffeisen Bank

www.raiffeisenpolbank.
com
to bank, który koncentruje się na bankowości
detalicznej dla klientów
z polskiej klasy średniej
i zamożnej, a także na
bankowości korporacyjnej

TUiR Warta

www.warta.pl
to towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji, oferujące, m.in. ubezpieczenia
majątkowe, osobowe
i komunikacyjne, polisy
na życie, ubezpieczenia
emerytalne i programy
inwestycyjne
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: Bankowość detaliczna, Bankowość korporacyjna, Bankowość inwestycyjna,
Marketing, Audyt, HR, Kontroling, Logistyka i inne
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci III-V roku
i absolwenci (max. 2
lata po zakończeniu
studiów), ambitni
i zaangażowani

Rekrutacja: cały rok (praktyki
letnie: początek kwietnia)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.bankowetalenty.pl
- test umiejętności
- rozmowa z pracownikiem
HR i przyszłym opiekunem
praktyk

Płatne (+ benef ity) staże
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: min. 9 miesięcy
- w działach: Analityka, Biznes
inwestycyjny, Biznes marketingowy, Prawo, Bankowość
korporacyjna, Ryzyko
- w miastach: na ternie całego
kraju

Studenci III, IV i V roku
i absolwenci (max. 2
lata po zakończeniu
studiów), posiadający
umiejętności określone dla danego działu
(www.bankowetalenty.
pl)

Rekrutacja: październik
Etapy rekrutacji: j.w.

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące (od
lipca)
- w działach: Sprzedaż, Obsługa
sprzedaży, Likwidacja szkód,
HR, IT, Marketing, Rachunkowość, Administracja, Prawo
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci III-V roku
i absolwenci kierunków:
ekonomia, zarządzanie,
finanse, matematyka,
informatyka, prawo
i pokrewne, posiadający
zdolność analitycznego
myślenia

Rekrutacja: od marca do połowy kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/programy-praktyk-i-stazy
- rozmowa kwalifikacyjna
- dodatkowe elementy: kwestionariusze osobowościowe,
testy umiejętności, próbki
pracy, Assessment Center

Bezpłatne, letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
(lipiec - wrzesień)
- w działach: - brak informacji - w miastach: na terenie całego
kraju

Student III-V roku,
z bardzo dobrą znajomością języka obcego,
interesujący się bankowością i finansami

Rekrutacja: wiosna
Aplikacja on-line przez stronę:
www.raiffeisenpolbank.com/kariera/studenci-i-absolwenci

Płatne staże studenckie i absolwenckie „R-Trainee”
- czas trwania: 1 rok
- w działach: - brak informacji
- w miastach: - brak informacji -

Studenci IV-V roku
i absolwenci, z bardzo
dobrą znajomością języka obcego, pragnący
rozwijać się
w dziedzinie bankowości i finansów

Rekrutacja: jesień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.raiffeisenpolbank.com/kariera/studenci-i-absolwenci
- case study
- rozmowa kwalifikacyjna

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesiące
- w działach: Administracja, Rachunkowość, Sprzedaż, Ubezpieczenia, Ryzyko, Prawo,
- w miastach: Katowice, Lublin,
Warszawa

Studenci IV-V roku
i absolwenci, z bardzo
dobrą znajomością
pakietu MS Office

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.warta.pl/praktyki-i-staze

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
(od lipca lub października)
- w działach: Sprzedaż, Obsługa
sprzedaży, Likwidacja szkód
- w miastach: na terenie całego
kraju

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

o firmie
TU Allianz

www.allianz.pl
to towarzystwo ubezpieczeniowe, oferujące
dostęp do szerokiej gamy
ubezpieczeń życiowych
i majątkowych, usług
assistance i reasekuracji

Uniqua

www.uniqa.pl
to grupa ubezpieczeniowa, oferująca, m.in.
ubezpieczenia zdrowotne
i ubezpieczenia na życie

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie
- czas trwania: minimum 4
tygodnie (czerwiec-wrzesień)
- w działach: Aktuariat, Bancassurance, Bezpieczeństwo
informacji, Analizy i sprawozdawczość, Badania rynkowe, Rozwój rynku i CRM,
Zarządzanie projektami,
Zarządzanie procesami, Rozwój oprogramowania, Prawo,
Likwidacja szkód
- w miastach: Poznań, Warszawa

Studenci III-V roku
wszystkich kierunków,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i pakietu MS
Office

Rekrutacja: do 30 maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.allianz.pl/kariera-w-centrali/dla-studentow,14099.html

Bezpłatne letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: miesiąc
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Administracja,
Centrum Klienta, Ubezpieczenia majątkowe
- w miastach: Łódź

Studenci I-II roku na
kierunkach: administracja, ekonomia, matematyka i ubezpieczenia

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.uniqa.pl/home/Kariera.php

Bezpłatne, letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: 2 miesiące
(lipiec - wrzesień)
- w ŁODZI: Centrum Klienta, Finansowy, Organizacji
i Informatyki, Ubezpieczeń
majątkowych, Ubezpieczeń
osobowych
- w WARSZAWIE: Aktuariat,
Marketing i PR, Sprzedaż

Studenci IV-V roku na
kierunkach: ekonomia,
finanse i rachunkowość,
marketing, matematyka, statystyka, IT,
zarządzanie
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Branż
a
ﬁFMCG

o firmie
Archer Daniels
Midland Company

www.adm.com
to firma zajmująca się
produkcją i handlem
olejami

Agros Nova

www.agrosnova.pl
to firma zajmująca się
przetwórstwem owoców
i warzyw (np. soki DrWitt,
Fortuna, Garden, Pysio,
Tarczyn)

Colian

www.jutrzenka.com.pl
(niegdyś Jutrzenka)
to koncern spożywczy
funkcjonujących w obrębie trzech dywizji
biznesowych: słodyczy,
kulinariów i napojów (np.
Akuku!, Appetita, Familijne, Goplana, Grześki,
Jeżyki)
Danone

www.danone.pl
to koncern spożywczy,
produkujący przede
wszystkim produkty
mleczne, takie jak: jogurty, serki homogenizowane
(np. Actimel, Activia, Danio, Danonki, Fantasia)

Grupa Żywiec

www.grupazywiec.pl
to spółka zajmująca się
produkcją piwa (np.
Żywiec, Heineken, Warka,
Tatra, Desperados, Strong,
Królewskie, Guinness,
Paulaner i inne)
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proces rekrutacji

Praktyki i staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: Produkcja, Handel, Logistyka, Finanse, Księgowość, HR
- w miastach: Szamotuły,
Poznań, Czernin, Malbork,
Gdynia, Warszawa

Studenci i absolwenci
różnych kierunków
(m.in. matematyki,
ekonomii, finansów,
księgowości)

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres:
rekrutacja_pl@adm.com

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w Centrali w WARSZAWIE
w działach: Marketing handlowy, Wsparcie sprzedaży,
Zarządzanie kategoriami,
Kluczowi klienci, Dystrybutorzy, IT, Konsulting, Eksport,
HR, Marketing i PR
- w Zakładzie Produkcyjnym
w ŁOWICZU w działach:
Księgowość, IT

Studenci IV i V roku
i absolwenci z dużą
wiedzą teoretyczną
i zapałem do pracy

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.agrosnova.pl/pl/kariera/
strefa-studenta-i-absolwenta/
zostaw-cv-na-staz
lub aplikacja e-mailowa (CV,
LM z dopiskiem „staż/praktyka
nazwa działu”) na adres: rekrutacja@agrosnova.pl

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: min. 1 miesiąc
- w działach: HR, Logistyka
i spedycja, Marketing i sprzedaż, Rynki Zagraniczne i zakupy, Produkcja i technologia
- w miastach: Opatówek, Kalisz

Studenci II-V roku,
różnych kierunków
w zależności od wybranego działu

Rekrutacja: do 30 kwietnia
Aplikacja on-line przez stronę:
www.expressdokariery.pl/formularz
Więcej informacji na stronie:
www.expressdokariery.pl/
cms/14713/kierunki_rozwoju

Płatne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
(czerwiec-wrzesień)
- w działach: Customer Care
- w miastach: Bieruń, Warszawa

Studenci po II roku
wszystkich kierunków,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Płatny staż studencki i absolwencki
- czas trwania: 6-12 miesięcy
- w działach: HR, IT, Finanse,
Marketing, Operacje, Sprzedaż
- w mieście: Warszawa

Studenci IV i V roku
i absolwenci (do roku
po studiach), z bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego
i doświadczeniem
zawodowym (w tym:
praktyki i staże)

Rekrutacja: czerwiec - wrzesień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.pracawdanone.pl/kogo-szukamy studenci
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna,
w tym: Assessment Center
i test analityczny/ wiedzy lub
próbka prac

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w działach: HR, Finanse, Logistyka, Marketing, Sprzedaż
- w miastach: Katowice
(Centrum Obsługi Klienta),
Bielsko-Biała (Centrum Finansowo-Księgowe), Żywiec
(Transport, Produkcja),
Warszawa (Marketing, Trade
Marketing, Klienci Kluczowi,
HR)

Studenci III-V roku
różnych kierunków,
pragnących zdobyć
pierwsze doświadczenia
zawodowe

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

Rekrutacja: do 4 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.grupazywiec.pl/kariera/
warzelnia_ talentow/nasze_
programy/praktyki_letnie.html
- testy kompetencji (np. testy
analityczne, testy językowe,
testy osobowości), case study,
Assessment Centre
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem działu HR
i przełożonym

o firmie
Grupa Żywiec

www.grupazywiec.pl
to spółka zajmująca się
produkcją piwa (np.
Żywiec, Heineken, Warka,
Tatra, Desperados, Strong,
Królewskie, Guinness,
Paulaner i inne)

Herbapol-Lublin

www.herbapol.com.pl
to firma zajmująca się
przetwórstwem ziół
i produkcją z nich preparatów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych

Kompania
Piwowarska

www.kp.pl
to spółka zajmująca się
produkcją piwa (np. Tyskie, Lech, Żubr, Dębowe
Mocne, Redd’s, Pilsner
Urquell, Gingers, Wojak,
Książęce
i inne)

Mars

www.mars.com/poland
to koncern zajmujący się
produkcją i sprzedażą
jedzenia dla zwierząt,
czekolady, dań gotowych,
napojów oraz gum do
żucia i słodyczy cukrowych (np. Mars, Snickers,
Milky Way, Twix, M&M’s,
Uncle Ben’s, Pedigree,
Whiskas, Kitekat, Frolic,
Chappi)

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów
- czas trwania: 1 rok
(od końca sierpnia)
- w działach: Finanse, HR,
Logistyka, Marketing, PR,
Produkcja, Sprzedaż
- w miastach: Katowice
(Centrum Obsługi Klienta),
Bielsko-Biała (Centrum Finansowo-Księgowe), Żywiec
(Transport, Produkcja),
Warszawa (Marketing, Trade
Marketing, Klienci Kluczowi,
HR)

Studenci I-V roku i absolwenci różnych kierunków, z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego, mobilni
i posiadający prawo
jazdy kat. B

Rekrutacja: do 4 kwietnia
Aplikacja on-line przez stronę:
www.grupazywiec.pl/kariera/warzelnia_talentow/nasze_programy/programmenedzerski.html

Bezpłatne praktyki studenckie
i płatne staże absolwenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: Administracja,
Analiza i wsparcie sprzedaży,
Biuro Obsługi, Eksport, HR,
Marketing, Laboratorium,
Logistyka, PR, Transport,
Zakupy
- w mieście: Lublin, Warszawa

Studenci i absolwenci
(zarejestrowani w PUP),
ambitni, kreatywni
i zaangażowani

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.herbapol.com.pl/pl/kariera/
formularz-aplikacyjny

Bezpłatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: IT, HR, Laboratorium i jakość, Logistyka
dystrybucji, Planowanie,
Produkcja, Rozlew, Technika,
Obsługa klienta, Wsparcie
sprzedaży
- w miastach: Warszawa,
Poznań (biura), Białystok,
Tychy, Poznań (browary), inne
(centra dystrybucji na terenie
całego kraju)

Studenci V roku kierunków powiązanych
z działem, z bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego,
umiejętnością obsługi
pakietu MS Office

Rekrutacja: do 10 maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kp.pl/kariera-w-kp/w-dobrej-kompanii

Płatne (+ benef ity) letnie
praktyki studenckie „Mars
Business Experience”
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: IT, Logistyka,
Finanse, Zakupy, Marketing,
Sprzedaż, HR, Produkcja,
Inżynieria, Badania i rozwój
- w miastach: Warszawa, Sochaczew

Studenci III-V roku
wszystkich kierunków
studiów, z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego i wyjątkowymi osiągnięciami

Rekrutacja: marzec - kwiecień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.marskariera.pl/aplikuj.
aspx
w odpowiedzi na ogłoszenie
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Center

Płatny (+ benef ity) Program
Rozwoju dla studentów i absolwentów „Leadership Development Programme”
- czas trwania: 3 lata
- w obszarze: Menadżer
- w mieście: Warszawa

Studenci i absolwenci
studiów kierunkowych
(w zależności od wybranego działu), z bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego, posiadający umiejętność
pracy w zespole i efektywnej komunikacji

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.marskariera.pl/aplikuj.aspx

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Maspex

www.maspex.com
to producent soków,
nektarów, napojów oraz
produktów instant
(np. Tymbark, Kubuś,
Lubella, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, La
Festa, Plusssz)

Nutricia Zakłady
Produkcyjne

www.nutricia.com.pl
(członek Grupy Danone)
to koncern spożywczy,
produkujący głównie
żywność dla niemowląt
i dzieci (np. Bebiko,
Bebilon, Bobovita)

Procter & Gamble

www.pg.com/pl_pl
to koncern zajmujący się
produkcją i sprzedażą
kosmetyków i środków higieny osobistej (np. Ace,
Always, Ambi Pur, Ariel,
Bonux, Braun, Duracell,
Gillette, Olay, Lenor,
Wella, Vizir i inne)

Reckitt Benckiser

www.rb.com/pl
to firma zajmująca się
produkcją i sprzedażą
dóbr konsumpcyjnych,
m.in. środków higieny
osobistej, leków, artykułów gospodarstwa domowego (np. Dosia, Bryza,
Calgon, Finish, Woolite,
Vanish, Veet i inne)
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Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w Centrali w WADOWICACH
w działach: Administracja, Jakość, Księgowość, Marketing,
Media & Interactive, Prawo,
Programy lojalnościowe, PR,
Sieci handlowe, Trade Marketing, Zakupy
- w TYCHACH w działach:
Jakość, Techniczny

Studenci III-V roku,
posiadający status studenta przez cały okres
trwania praktyk

Rekrutacja: do połowy kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.maspex.com/kariera,strefa-studenta,program-praktyk-letnich,1.html
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Center
- rozmowa kwalifikacyjna z Managerem Działu

Staże i praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Administracja
i Biuro Zarządu, BHP, Dystrybucja, Export, IT, Księgowość,
Planowanie i zakupy logistyczne, Produkcja, Rozwój produktów, Zakupy, Zapewnienie
i kontrola jakości
- w mieście: Opole

Studenci III-V roku studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

Rekrutacja: luty - marzec
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
formularz on-line ze strony:
www.nutricia.com.pl/ apis/
praktyka/praktyka.php) na adres: praca.opole@danone.com
z tematem wiadomości „praktyka_nazwa działu” lub „staż_nazwa działu”

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów
- czas trwania: 6-7 miesięcy
- w obszarze: Dietetyka
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-V roku
i absolwenci kierunków
dietetyka lub żywienie
człowieka, mobilni,
przedsiębiorczy i zorganizowani

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.nutricia.com.pl/kariera/
staze-i-praktyki-w-warszawie
- rozmowa kwalifikacyjna

Letnie praktyki studenckie
„Praktyki Menadżerskie”
- czas trwania: 3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Marketing, Sprzedaż, Badania rynku i konsumenta, Finanse i księgowość,
PR, HR, Rozwiązania informatyczne i wspomaganie decyzji,
Logistyka
- w miastach: Łódź, Warszawa

Studenci III-V roku
studiów wszystkich
kierunków,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: 15 lutego - 15
kwietnia
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.procter.pl

Płatne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: - brak informacji
- w działach: Badania i rozwój,
BHP i ochrona środowiska,
Controlling finansowy, HR,
Inżynieria, Księgowość, Logistyka, Planowanie, Rozwój
opakowań, Utrzymanie ruchu,
Wdrażanie nowych produktów, Zarządzanie jakością
i ryzykiem, Zarządzanie
produkcją
- w miastach: Warszawa, Nowy
Dwór Mazowiecki lub inne
oddziały na świecie

Studenci IV-V roku
(kierunków: ekonomia,
marketing, zarządzanie
i finanse), z bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego i pakietu
MS Office, mobilni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rb.com/careers/polska/program-praktyk-letnich
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o firmie

oferta

Reckitt Benckiser

Program Rozwoju dla studentów „Lifeblood Development
Program”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Zarządzanie
Produkcją, Inżynieria, Badania i Rozwój, Wdrażanie
Nowych Produktów, Rozwój
Opakowań, HR, BHP i Ochrona Środowiska, Planowanie,
Logistyka, Zakupy, Controlling
finansowy, Księgowość, Zarządzanie Jakością i Ryzykiem,
Kontrola Jakości
- w miastach: Nowy Dwór
Mazowiecki

Studenci V roku, którzy ukończyli praktyki
w Reckitt Benckiser lub
praktyki międzynarodowe

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rb.com/careers/polska/lifeblood-development-program

Program Rozwoju dla absolwentów Graduate Development Program”
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Marketingu Klienta, Zarządzania Kluczowymi
Klientami
- w miastach: Warszawa i wybrane miasto europejskie

Absolwenci studiów
ekonomicznych, z biegłą znajomością języka
angielskiego, posiadający pierwsze doświadczenia w branży FMCG

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rb.com/careers/polska/graduate-development-program

Program Rozwoju dla studentów i absolwentów„Graduate
Development Programme”
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Marketingu Klienta, Zarządzania Kluczowymi
Klientami
- w miastach: Warszawa i wybrane miasto europejskie

Studenci IV-V roku
i absolwenci (do roku
od ukończenia studiów)
kierunków IT, biegle posługujący się językiem
angielskim, ze zdolnościami analitycznymi

Rekrutacja: maj - kwiecień
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rb.com/careers/poland/
information-systems-globalservices-graduate

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
(lipiec-wrzesień)
- w działach: Badania i rozwój,
Customer Development,
Finanse, HR, Komunikacja,
Marketing, Supply Chain, IT
- w miastach: Katowice, Poznań, Bydgoszcz (fabryki),
Banin k. Gdańska (Supply
Chain)

Studenci III-V roku
dowolnego kierunku,
z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego, posiadający umiejętność pracy
w zespole

Rekrutacja: 15 lutego - 5
kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.unilever.pl/kariera-oferty-pracy/graduates/internships/
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Studenci V roku i absolwenci (do roku od
ukończenia studiów)

Rekrutacja: do 5 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.unilever.pl/kariera-oferty-pracy/graduates/uflp/
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

c.d.

Unilever

www.unilever.pl
to koncern zajmujący
się produkcją artykułów
spożywczych, środków
czystości i kosmetyków
(np. Algida, Axe, Cif,
Domestos, Dove, Hellmann’s, Knorr, Lipton,
Rama, Rexona, Saga,
Timotei)

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- (lipiec-grudzień)
- w działach: j.w.
- w miastach: j.w.
Program Rozwoju dla studentów
- i absolwentów „Future Leaders Programme”
- czas trwania: 3 lata
- w działach: Badania i rozwój,
Finanse, HR, IT, Marketing,
Sprzedaż, Supply chain
- w mieście: Warszawa

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Wrigley

www.wrigley.pl
to największy na świecie
producent i dystrybutor
gum do żucia i produktów
słodyczowych
Żywiec Zdrój

www.zywiec-zdroj.pl
to producent wody mineralnej (np. Żywiec Zdrój)
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proces rekrutacji

Staże studenckie
- czas trwania: 3 miesiące-1 rok
- w działach: Marketing, Sprzedaż, Finanse, HR, IT, Produkcji, Kontrola jakości
- w mieście: Poznań

Studenci biegle posługujący się językiem
angielskim

Rekrutacja: do końca października
Aplikacja on-line przez stronę:
www.wrigley.pl/praktyki

Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-6 miesięcy
- w działach: Badania i rozwój,
Dział wodny, Dział techniczny,
Finanse, Inwestycje, Jakość
i ochrona środowiska, Logistyka, Marketing i PR, Planowanie, Produkcja, Sprzedaż
- w miastach: Cięcina, Jeleśnia,
Mirosławiec, Rzeniszów,
Warszawa

Studenci III-V roku
i absolwenci, ambitni
i entuzjastycznie nastawieni do zdobywania
nowej wiedzy

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.zywiec-zdroj.pl/kariera/
studenci
- testy analitycznego myślenia
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 12 miesięcy
- w obszarze: j.w.
- w miastach: j.w.

Studenci i absolwenci
posiadający pierwsze
doświadczenia zawodowe, biegle posługujący
się językiem angielskim

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji: j.w.
+ Assessment Centre

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 18 miesięcy
- w obszarze: Sprzedaż i Marketing
- w mieście: - brak informacji

Studenci V roku i absolwenci kierunków
ekonomicznych
i technicznych, posiadający pierwsze
doświadczenia zawodowe, posługujący się
językiem angielskim na
poziomie zaawansowanym, mobilni

Rekrutacja: do początku maja
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.zywiolowymanager.pl/
- rozmowa aplikacyjna
- test analitycznego myślenia
- Assessment Centre
- spotkanie z Zarządem

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 18 miesięcy
- w obszarze: Sprzedaż i Marketing
- w mieście: - brak informacji

Studenci V roku i absolwenci z pierwszymi
doświadczeniami
w marketingu lub
sprzedaży, posługujący
się językiem angielskim
na poziomie

Rekrutacja: do początku marca
Etapy rekrutacji: j.w.
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Branż
handl a
i dyst owa
rybucyjna

o firmie
Abra

www.action.pl
to sklep meblowy

Action

www.abra-meble.pl
to dystrybutor sprzętu IT
i RTV/AGD

Allegro

www.allegro.pl
to internetowy serwis
aukcyjny

Biedronka
Jeronimo Martins

www.karierawjm.pl
to przedsiębiorstwo
będące właścicielem sieci
sklepów dyskontowych
„Biedronka”, oferujących
artykuły spożywcze,
przemysłowe i inne

70

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w działach: Administracja, Audyt, Finansowy, IT, Logistyka,
Marketing, Merchandising,
Nieruchomości, Personalny
- kadry i płace, Personalny
- rekrutacja, Personalny - szkolenia, Reklamacje
- w mieście: Kraków

Studenci pełni zapału
do nowych wyzwań

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.abra-meble.pl/praca

Płatny Program Rozwoju
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w działach: Tajniki zarządzania produktem, Techniki
sprzedaży, Sprzedaż exportowa, Zakupy importowe,
Budowanie procesu produkcji
w Chinach, Pozycjonowanie
produktu, Logistyka
- w mieście: Zamienie k. Warszawy

Studenci V roku i absolwenci, z dobrą
znajomością języka angielskiego lub niemieckiego, znajomością MS
Excel, ambitni, kreatywni i komunikatywni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.action.pl/pl/firma/kariera/
studenci

Płatne, letnie staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesiące
- (lipiec - wrzesień)
- w działach: IT, Programowanie, Marketing, Biznes,
Redakcja, HR, Współpraca
z klientem
- w miastach: Poznań, Wrocław,
Toruń

Studenci III-V roku
i absolwenci (do 26 r.ż.,
max. rok po ukończeniu
studiów)

Rekrutacja: marzec - kwiecień
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.allegro.pl/#training

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w miejscach: Centra Dystrybucyjne, Biuro główne, Biura
regionów
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci I-V roku, zainteresowani obszarem
praktyk, nastawieni na
rozwój, wysoce komunikatywni

Rekrutacja: do początku marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.karierawjm.pl/dolacz-do-zespolu/studenci-i-absolwenci

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Management Trainee Programme”
- czas trwania: 1 rok
- w działach: wszystkich (kolejno: Dział Operacyjny, Biuro
Regionalne
- i Centrum Dystrybucyjne,
Centrala, staż w wybranym
dziale)
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci i absolwenci,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, dyspozycyjni
i mobilni

Rekrutacja: 1 marca - 31 marca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.karierawjm.pl/dolacz-do-zespolu/studenci-i-absolwenci/
- testy SHL
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Center
- panel biznesowy - przedstawienie prezentacji biznesowych
- panel rekrutacyjny z Członkami Zarządu

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Liga ekspertów”
- czas trwania: - brak informacji
- w działach: w zależności od
potrzeb (np. IT, Logistyka,
Zakupy)
- w miastach: Warszawa

Studenci i absolwenci,
posiadający wiedzę
kierunkową i sprecyzowane cele zawodowe

Rekrutacja: od 1 grudnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.karierawjm.pl/dolacz-do-zespolu/studenci-i-absolwenci/liga-ekspertow
- wywiad kwalifikacyjny
- spotkanie panelowe z udziałem menadżerów i dyrektorów wybranego działu
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o firmie
Ikea

www.ikea.com
to sieć sklepów oferujących produkty wyposażenia wnętrz

Leroy Merlin

www.leroymerlin.pl
to sieć sklepów oferujących artykuły budowlano-dekoracyjne

Lidl

www.lidl.pl
to sieć sklepów średniej
wielkości, oferujących
artykuły spożywcze,
przemysłowe i inne

Tesco

www.tesco.pl

jest czołową siecią sklepów samoobsługowych
na polskim rynku z 450
sklepami, od hipermarketów po małe osiedlowe
supermarkety. Firma
umożliwia zakupy w sklepach stacjonarnych i za
pośrednictwem Internetu

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatny Program Rozwoju dla
studentów „Future Leaders
Program”
- czas trwania: 2 lata
- w działach: HR, Komunikacja,
Logistyka, Marketing, Obsługa
klienta, Wyposażenie wnętrz
- w miastach: - brak informacji

Studenci IV-V roku
wszystkich kierunków,
biegle posługujący się
językiem angielskim,
gotowi do zmiany miejsca zamieszkania

Rekrutacja: do końca maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.www.ikea.com/ms/pl_PL/
this-is-ikea/working-at-the-ikeagroup/index.html#leaders

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 1 rok
- w działach: Audyt, E-commerce, Finanse, HR, Komunikacja
i PR, Logistyka, Marketing,
Merchandising, Sprzedaż,
Supply chain, IT, Zakupy
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci V roku
i absolwenci, ambitni,
dynamiczni

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.leroymerlin.pl/
index.php?id=program_rozwojowy

Płatny (+ benef ity) Program
Rozwoju dla absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Handel
- w miastach: na terenie całego
kraju

Absolwenci z max.
2-letnim doświadczeniem zawodowym,
proaktywni, przedsiębiorczy
i komunikatywni

Rekrutacja: do końca kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.leroymerlin.pl/
index.php?id=kuznia_talentow
- rozmowy grupowe
- Assessment Centre
- rozmowa z Dyrektorem Sklepu

Płatne, letnie praktyki studenckie „Rozwiń z nami
skrzydła”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Sprzedaż, Ekspansja, Organizacja (Budownictwo, Logistyka, Serwis,
Zarządzanie kosztami, Zakupy
techniczne), Administracja
(HR, Finanse, IT)
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci wszystkich lat
i kierunków

Rekrutacja: od marca do
czerwca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.lidl.pl

Płatne, międzynarodowe praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2 lata
- -w działach: Finanse i księgowość, HR, IT, Logistyka
i dystrybucja, Nieruchomości,
Sprzedaż, IT, Zakupy
- w miastach: europejskich

Studenci V roku i absolwenci, z bardzo dobrą
znajomością języka
niemieckiego

Rekrutacja: od czerwca do
sierpnia
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.lidl.pl

Program płatnych Praktyk
Studenckich „Dobry Start”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Marketing, Finanse, HR, Zakupy, Logistyka,
Biuro Wsparcia
- w miastach: Kraków

Studenci II-V roku na
kierunkach: ekonomia,
finanse, logistyka i zarządzanie, z bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego i pakietu
MS Office, komunikatywni i potrafiący
pracować zespołowo

Rekrutacja: czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.tesco.pl/kariera
- rozmowa kwalifikacyjna
- test znajomości języka angielskiego

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Tesco

c.d.

Żabka

www.zabka.pl
to sieć sklepów convenience, zajmujących się
handlem detalicznym
w Polsce
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatny Program Rozwojowy
dla absolwentów „Ekstraklasa”
- czas trwania: 1 rok
- w działach: Finanse, Marketing, Zakupy, Audyt, Operacje
- w miastach: cała Polska

Studenci V roku i absolwenci (max. 2 lata
po ukończeniu studiów), z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego, mobilni
i kreatywni

Rekrutacja: aktualnie brak
rekrutacji
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.tesco.pl/kariera
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy (znajomość języka
angielskiego i umiejętności
firmy SHL)
- Assessment Center

Praktyki i staże studenckie
„Rośnij z Żabką”
- czas trwania: minimum 1
miesiąc
- w działach: - brak informacji
- w miastach: - brak informacji

Studenci I-III roku, z dobrą znajomością języka
angielskiego i pakietu
MS Office, aktywnie
uczestniczący w życiu
uczelni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.zabka.pl/pl/kariera/program-praktyk

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

Branż
a
ﬁIT i t
elefo
niczna

o firmie
ADB Polska

www.adbglobal.com

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki i staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2,5-3 miesięcy
(czerwiec-wrzesień)
- w dziale: R&D (programowanie)
- w mieście: Katowice

Studenci II-IV roku
i absolwenci, z dobrą
znajomością języka angielskiego, posiadający
umiejętność programowania w języku C/C++
lub Java

Rekrutacja: wiosna (na praktyki
letnie)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na
adres:
rekrutacja@adbglobal.com
- test programistyczny
- test językowy (ze znajomości
języka angielskiego)
- rozmowa kwalifikacyjna

Bezpłatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w dziale: Publishing i Quality
Assurance (na stanowisku
testera gier)
- w mieście: Katowice

Studenci wszystkich lat
i absolwenci, studiujący
informatykę lub kierunki pokrewne, posiadający podstawową znajomość języków C++
i C#, posiadający umiejętność pracy w zespole,
sumienni, precyzyjni,
zmotywowani

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
praca@artifexmundi.com
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne staże studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: IT, Administracja,
Biznes
- w miastach: Katowice, Gliwice, Kraków, Łódź, Rzeszów,
Wrocław, Szczecin, Gdynia,
Warszawa

Studenci III-IV roku,
kierunków informatycznych, posiadający znajomość technologii Unix
lub Linux lub Oracle lub
JBoss, a także języków
programowania Java
lub PHP lub PL/SQL
lub 4GL

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.asseco.com/pl/kariera/
staze-i-praktyki/
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem działu HR
- test z ogólnej wiedzy informatycznej
- rozmowa kwalifikacyjna
z szefem Działu, do którego
prowadzona jest rekrutacja

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: Księgowość, Finanse, Biuro Obsługi Klienta,
PR/Marketing
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci kierunków
ekonomicznych
i administracyjnych

Rekrutacja: początek marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.comarch.pl/staze-i-praktyki

Płatne (+ benef iy) staże
studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- (lipiec-wrzesień)
- w działach: Programowanie,
Inżynieria Systemowa, Embedded
- w miastach: na terenie całego
kraju (w tym: Katowice i Kraków)

Studenci II-IV roku
kierunków informatycznych lub pokrewnych
(konieczna znajomość
podstaw technologii
oprogramowania)

to globalna firma tworząca najwyższej klasy
rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych
i płatnej telewizji na
całym świecie - oprogramowanie, systemy oraz
usługi
Artifex Mundi

www.artifexmundi.com

to jeden z największych
producentów gier przygodowych na świecie, którego gry pobrano ponad 13
mln razy

Asseco

www.asseco.com/pl/
to spółka informatyczna,
skupiająca się na produkcji i rozwoju oprogramowania, a także wdrażaniu
scentralizowanych,
kompleksowych systemów
informatycznych dla
sektora bankowego

Comarch

www.comarch.pl
to dostawca biznesowych
rozwiązań IT obsługujących relacje z klientami,
optymalizujących działalność firmy oraz procesy
biznesowe
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Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: Publishing i Quality
Assurance (na stanowisku
programisty)
- w mieście: Katowice
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o firmie
Cybercom

www.cybercomgroup.pl
świadczy usługi konsultingowe w zakresie
nowoczesnych rozwiązań
informatycznych

EQ System

www.eqsystem.pl

to europejski lider
z dziedziny consultingu
biznesowego i systemów
informatycznych dla firm
produkcyjnych

Future
Processing

www.future-processing.pl

to gliwicka firma informatyczna specjalizująca się
w tworzeniu oprogramowania komputerowego na
potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu
i usług
IBM Polska
www.ibm.com/pl
to jeden z najstarszych
koncernów informatycznych, oferujący rozwiązania w oparciu o usługi
doradcze i informatyczne,
oprogramowanie i sprzęt

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie i staże
absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w dziale: IT, Finanse i administracja, Marketing i sprzedaż,
HR
- w miastach: Łódź, Warszawa

Do działu IT: studenci
IV-V roku i absolwenci
kierunków informatycznych, znający
którykolwiek z języków
programowania: C++/
Java/ C#/PHP
Do innych działów:
studenci i absolwenci
studiów kierunkowych

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.cybercom.pl
- test kompetencyjny
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem działu HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z opiekunem stażu

Płatne i bezpłatne praktyki
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w dziale: Wdrożeń
- w mieście: Dąbrowa Górnicza

Studenci II-V roku
i absolwenci kierunku
informatyka, posiadający znajomość
relacyjnych baz danych
i języka SQL, umiejący
pracować w grupie i zarządzać sobą w czasie

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: praca@eqsystem.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy kwalifikacyjne i osobowościowe
- rozmowa końcowa

Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesiące
(lipiec-sierpień, pn-pt po 6h
dziennie)
- w dziale: Jednostka Szkoleniowa Inżynierów Oprogramowania
- w mieście: Gliwice

Studenci 3 roku I stopnia i 1-2 roku II stopnia
oraz absolwenci kierunku informatyka, z dobrą
znajomością języka angielskiego, posiadający
podstawowe umiejętności programistyczne znający język C# i Visual
Studio, komunikatywni
i potrafiący pracować
w grupie

Rekrutacja: luty - kwiecień
- Etapy rekrutacji:
- sprawdzenie umiejętności
technicznych poprzez napisanie własnego programu
- sprawdzenie kompetencji
miękkich podczas warsztatów
kreatywnych

Bezpłatne, zdalne praktyki
studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: IT, Finanse
- w miastach: zdalnie, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań,
Warszawa, Gdańsk

Studenci III-V roku
(kierunków: ekonomicznych, finansowych,
rachunkowych), z bardzo dobrą znajomością
języka obcego (np.
angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański,
holenderski, włoski,
portugalski, węgierski,
czeski, fiński, duński,
norweski, szwedzki)
i pakietu MS Office

Rekrutacja: brak informacji
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
praktyki@pl.ibm.com
- testy językowe
- rozmowa kwalifikacyjna
z kierownikiem zespołu

Płatne i bezpłatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: Wdrożeń
- w mieście: Dąbrowa Górnicza
Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 1 rok
- w dziale: Wdrożeń
- w mieście: Dąbrowa Górnicza

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
JCommerce

www.jcommerce.pl
to firma specjalizująca się
w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych
z obszaru Information
Management dla klientów
z całego świata. Firma
oferuje zaawansowane
rozwiązania IT z obszaru
Business Intelligence,
ERP, SFA oraz systemy
i aplikacje dedykowane
-webowe, mobilne oraz
desktopowe
Netizens Digital
Innovation House

www.netizens.pl

netizens

oferta

wymagania

Bezpłatne staże studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: IT (.NET, PHP,
JAVA, FrontEnd, ERP, Business
Intelligence), HR, Marketing
- w miastach: Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa,
Poznań, Rzeszów

Studenci i absolwenci
kierunków informatycznych lub pokrewnych,
posiadający podstawową znajomość technologii oprogramowania,
dyspozycyjni min. 3 dni
w tygodniu

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV +
informacja o lokalizacji i nazwie działu) na adres:
staz@jcommerce.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
z działem HR i kierownikiem
wybranego działu

Bezpłatne praktyki i staże
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: dowolny
- w dziale: Programmers, Frontend, Mobile, Research&Development, Creatives, Client
Service
- w mieście: Katowice

Programmers: znajomość PHP (Zend/
Laravel), JavaScript
Frontend: znajomość
HTML, CSS, JavaScript
Mobile: znajomość
Objective-C/ Swift (iOS),
Java (Android)
R&D: podstawy elektroniki, programowanie
mikrokontrolerów,
programowanie obiektowe
Creatives: znajomość
Photoshop/ Illustrator

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
praca@netizens.pl
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne praktyki i staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesięcy, 1
rok
- w dziale: Software Development & Support
- w mieście: Katowice

Studenci III roku informatyki, z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego, posiadający
umiejętności testerskie
i programistyczne (.NET
+ C#)

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na
adres: rekrutacja@rescop.com
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne praktyki studenckie
i staże absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- (czerwiec-wrzesień)
- w działach: IT (grafika, webmaster, programista PHP,
e-marketing)
- w mieście: Katowice

Studenci III-V roku
i absolwenci kierunków
technicznych, z bardzo
dobrą znajomością
języka obcego

Rekrutacja: koniec kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.kariera.senetic.pl/praktyki
- rozmowa kwalifikacyjna

to interaktywny dom produkcyjny działający w obszarach: software, mobile,
interactive installations,
online advertising

Rescop

www.rescop.com
to część międzynarodowej korporacji (Rescop
R&D B.V.) zajmującej się
dostarczaniem rozwiązań
informatycznych i usług
związanych z kontrolą
jakości w przemyśle
farmaceutycznym
Senetic

www.senetic.pl
to firma zajmująca się
dostarczaniem rozwiązań
w dziedzinach informatyki, telekomunikacji i systemów bezpieczeństwa
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proces rekrutacji

o firmie
SIMPLE

www.simple.com.pl

to lider w dziedzinie systemów informatycznych
dedykowanych zarządzaniu kapitałem ludzkim
(platforma XPRIMER),
a także uznany dostawca systemów klasy ERP
w firmach produkcyjnych,
dystrybucyjnych, edukacji
i ochronie zdrowia

Sygnity

www.sygnity.pl
to firma zajmująca się
m.in.: doradztwem informatycznym, produkcją
i wdrażaniem oprogramowania, integracją rozwiązań, audytem
i testowaniem oprogramowania, dostarczaniem
infrastruktury informatycznej i outsourcingiem
IT
The Farm 51 Group

www.thefarm51.com
to lider śląskiego gamedevu zajmujący się produkcją multiplatformowych gier komputerowych
przy użyciu najnowszych
technologii dostępnych
na rynku

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w dziale: Produkcji Oprogramowania
- w mieście: Dąbrowa Górnicza

Studenci II-V roku i absolwenci informatyki,
posiadający umiejętność programowania
obiektowego w C# lub
Java, znający podstawy
relacyjnych baz danych
i języka SQL, umiejętnie
pracujący w zespole
i zarządzający sobą
w czasie

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres:
praca@simplesoftware.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy kwalifikacyjne i osobowościowe
- rozmowa końcowa

Płatny staż studencki
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Architektura
rozwiązań informatycznych,
Produkcja oprogramowania,
Wdrożenie rozwiązań informatycznych, Obrót towarowy,
Sprzedaż i marketing, Doradztwo biznesowe, Administracja
biurowa, Finanse i Księgowość, HR
- w miastach: na terenie całego kraju (w tym: Katowice,
Gliwice) i poza granicami

Studenci IV-V roku
kierunków informatycznych lub pokrewnych,
interesujący się programowaniem

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
www.sygnity.pl/kariera/program-stazy/
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z menadżerem

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
(w okresie wakacyjnym lub
w trakcie roku pod warunkiem dyspozycyjności minimum 3 dni w tygodniu)
- w działach: Programowanie,
Grafika, Testy, Design
- w mieście: Gliwice

Programiści: studenci
III-IV roku informatyki,
znający język C++, biblioteki graficzne, silnik
Unreal Engine 3 lub 4
Graficy: studenci III-IV
roku grafiki, posiadający umiejętności
plastyczne poparte
portfolio i umiejętność posługiwania się
tabletem graficznym,
obsługujący programy
Autodesk Maya i Adobe
Flash

Rekrutacja: marzec - kwiecień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV,
LM, próbka kodu lub grafiki,
temat wiadomości „Praktyka/
staż i nazwa działu) na adres:
jobs@thefarm51.com
- test umiejętności
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: Produkcji Oprogramowania
- w mieście: Dąbrowa Górnicza
Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 1 rok
- w dziale: Produkcji Oprogramowania
- w mieście: Dąbrowa Górnicza

Płatne staże studenckie
- czas trwania: 3 miesiące lub
- 6 miesięcy
- w działach: Programowanie,
Grafika, Testy, Design
- w mieście: Gliwice

Tieto

www.tieto.pl
to dostawca rozwiązań
IT, obsługujący zarówno
klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: IT
- w miastach: Wrocław, Szczecin

Studenci I-V roku
(do 30 r.ż.) kierunków
informatycznych, z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego,
posiadający umiejętności analityczne
i z zakresu programowania (C/C++, HTML/
Java, Linux OS)

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV,
LM, próbka kodu lub grafiki,
temat wiadomości „Praktyka/
staż i nazwa działu) na adres:
jobs@thefarm51.com
- test umiejętności
- rozmowa kwalifikacyjna
Rekrutacja: od maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.tieto.pl/kariera-w-tieto-oferty-pracy-it/kariera-w-tietostudenci-i-mlodzi-programisci

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Branż
a
kosm
etycz
na
i pielę
gnacyjna

o ﬁrmie
AVON

www.kariera.avonpolska.pl
to producent i dystrybutor kosmetyków

ColgatePalmolive

www.colgate.pl
to koncern produkujący środki do pielęgnacji ciała i środki
czystości (np. pasty do
zębów, szczoteczki do
zębów, mydła, żele
i szampony)

Dr Irena Eris

www.eris.pl
to laboratorium kosmetyczne, producent
i dystrybutor kosmetyków

L’OrEal

www.loreal.pl
to światowy koncern
kosmetyczny, producent i dystrybutor
produktów fryzjerskich
i do makijażu
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oferta

wymagania

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- (lipiec - wrzesień)
- w działach: Processing, Produkcja, Logistyka, Ciągłe doskonalenie, Zapewnienie jakości,
BHP, Planowanie, Zakupy,
Nowy produkt, Finanse, IT, Laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne, Badania i rozwój

Studenci IV-V roku i absolwenci, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
aktywni
i komunikatywni

Rekrutacja: marzec - kwiecień
Aplikacja on-line przez
stronę:
www.kariera.avonpolska.pl/
pl/students

Staże studenckie i absolwenckie „Start Your AVONlution”
- czas trwania: 1 rok
- w działach: Marketing, Sprzedaż, Obsługa Klienta
- w miastach: Warszawa, Garwolin

Studenci V roku i absolwenci,
z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego, posiadający zdolności analityczne
i doświadczenie zawodowe
zdobyte podczas praktyk
zawodowych, działalności
w organizacji studenckiej itp.

Rekrutacja: brak informacji
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.kariera.
avonpolska.pl/pl/students
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem działu
HR
- testy umiejętności (umiejętności analitycznych,
znajomości pakietu MS Office, ćwiczenia „in basket”)
- Assessment Center spotkanie z menadżerem działu

Płatne, letnie praktyki studenckie i absolwenckie:
- czas trwania: 3 miesiące (okres
letni)
- w działach: Finanse, Sprzedaż,
Marketing, HR, Logistyka, Dział
Prawny, Inżynieria, Produkcja,
Dział Opakowań, Laboratorium
Chemiczne, Laboratorium
Mikrobiologiczne, IT
- w mieście: Warszawa

Studenci IV i V roku i absolwenci kierunków:
- ekonomicznych, finansowych i społecznych, z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego (do
działów sprzedażowych)
- technicznych, np. chemia
inżynieryjna i procesowa,
automatyka i robotyka,
biotechnologia, ochrona
środowiska (do działów
produkcyjnych)

Rekrutacja: luty - maj
Aplikacja on-line przez stronę: www.colgate.pl/app/
Colgate/PL/Corp/Careers/JobSearch/VacationWork.cvsp

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: Technologiczno-wdrożeniowy, Zarządzanie
jakością, Centrum Naukowo-Badawcze, Utrzymanie ruchu,
Rozwój opakowań, IT
- w mieście: Piaseczno

Studenci

Rekrutacja: do końca
kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.drirenaeris.
com/zasady-rekrutacji-na-praktyki
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Laboratorium Talentów”
- czas trwania: 2 lata
- (wrzesień - sierpień)
- w działach: Badania i rozwój,
Łańcuch logistyczny, Marketing, Zarządzanie sprzedażą
- w mieście: Piaseczno

Absolwenci (kierunków:
inżynieria materiałowa,
informatyka, chemia, materiałoznawstwo, gospodarka
magazynowa), z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego

Rekrutacja: do 15 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.drirenaeris.
com/harmonogram-rekrutacji
- rozmowa kwalifikacyjna
Assessment Center

Praktyki i staże studenckie
- czas trwania: 3 miesiące - 1 rok
- w działach: Badania naukowe,
Operacje, Finanse, IT, Marketing, Sprzedaż, Komunikacja,
Zasoby ludzkie
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci IV i V roku, kreatywni i ambitni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę: www.careers.peopleclick.
com/careerscp/client_thebodyshop/loreal_ext/search.do
w odpowiedzi na konkretną
ofertę
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proces rekrutacji

Branż
a
kultu
ry

o firmie

oferta

Kurs na kulturę

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-2 miesiące
- (trzy razy w roku)
- w działach: związanych z Kulturą
- w miastach: wskazanych przez
Partnerów

Studenci III-V roku
(do 28 r.ż.) kierunków
artystycznych lub humanistycznych związanych
z kulturą, spełniający
warunki określone przez
Partnerów

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.kursnakulture.pl

Bezpłatne staże studenckie
- czas trwania: 20-40 dni
- w działach: wskazanych przez
partnerów
- w miastach: na terenie Polski

Studenci szkół artystycznych i kierunków humanistycznych, których średnia
ocen ze studiów wynosi co
najmniej 4.0, podlegający
ubezpieczeniu zdrowotnemu

Rekrutacja: edycja wiosenna
(styczeń - luty), edycja letnia
(maj - czerwiec), edycja jesienno-zimowa (wrzesień)
Aplikacja on-line przez stronę:
www.nck.pl/staze-w-instytucjach-kultury

www.kursnakulture.pl
to projekt edukacyjny
składający się z programu bezpłatnych
praktyk w instytucjach
kultury
Staże w Instytucjach Kultury

www.nck.pl/staze-w-instytucjach-kultury
to projekt edukacyjny
składający się z programu bezpłatnych staży
w instytucjach kultury
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proces rekrutacji

Branż
a
media
lna

o firmie
Akademia Analiz
i Mediów

www.paga.org.pl
to projekt edukacyjny
składający się z programu bezpłatnych szkoleń
i płatnych staży w redakcjach
DDB Warszawa

www.ddb.pl
to agencja reklamowa,
do której klientów
należą m.in.: Johnson&Johnson, McDonald’s, PKO BP, Tyskie,
PLL LOT i inne
Hill Knowlton
Strategies

www.hkstrategies.pl
to agencja komunikacyjna, zajmująca się
doradztwem
z zakresu komunikacji
korporacyjnej i kryzysowej, PR, CSR
Hypermedia
Isobar

www.hypermediaisobar.pl

oferta

wymagania

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2 tygodnie
(szkolenia) + 1 miesiąc (staż)
- w dziale: Media
- w miastach: wskazanych przez
partnerów

- Studenci i absolwenci
- (do 30 r.ż.), posiadający wiedzę nt. ekonomii

Rekrutacja: do 15 maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.serwer1585910.home.pl/
projekty

Płatne staże studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- (z opcją przedłużenia)
- w działach: Mobile&Social,
Strategia
- w mieście: Warszawa

Studenci różnych lat
i kierunków, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego i pakietu MS
Office, komunikatywni
i kreatywni

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: rekrutacja.ddb@ddb.pl

Staże studenckie
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: PR
- w mieście: Warszawa

Studenci różnych lat
i kierunków, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego, zainteresowani pracą w branży PR

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: praca@hkstrategies.com

Staże studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
- w dziale: Social Media
- w mieście: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci (kierunków: marketing, komunikacja, media
interaktywne),
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i biegłą znajomością
pakietu MS Office

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.isobar.com/pl/careers

Staże studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
- w firmach: TVN, Onet, Multikino, ITI Corporation, ITI
Neovision
- w działach: wskazanych przez
partnerów
- w miastach: w siedzibach
partnerów

Studenci różnych lat
i kierunków

Rekrutacja: kwiecień - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.iti.pl/index.php/
Careers/HowToApplyForAJob/
- rozmowa kwalifikacyjna
- test języków obcych, test
znajomości pakietu MS Office

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: UX, eCommerce,
Webdevelopment, Obsługa
klienta, Oprogramowanie,
Projektowanie graficzne,
Media, Analiza biznesowa,
Software house
- w mieście: Warszawa

brak informacji

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: praktyki@k2.pl

to agencja komunikacji
reklamowej, zajmująca
się analizą i rozwojem
marek
ITI Grupa

www.iti.pl
to grupa zajmująca się
holdingiem
medialno-rozrywkowym, m.in. prowadzeniem stacji tv
(TVN, TVN7, Mango),
sprzedażą platform
cyfrowych (n), dostarczaniem rozrywki
(Multikino), nowymi
mediami (Onet.pl)
K2

www.k2.pl
to agencja reklamowa,
do której klientów należą m.in.: Coca-Cola,
Ikea, L’oreal, Microsoft,
MTV, Play, PKP, PZU
i inne
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o firmie
Nowa Era

www.nowaera.pl
to wydawnictwo edukacyjne, producent podręczników szkolnych
oprogramowania
wspomagającego zarządzanie oświatą

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.pl
to firma dostarczająca
narzędzia i informacje
z dziedziny prawa,
biznesu
i finansów (wydawca
publikacji i książek)
ZenithOptimedia

www.zenithoptimedia.pl
to część międzynarodowego domu mediowego, zajmującego się
identyfikowaniem
i tworzeniem kanałów
komunikacji

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 4 miesiące
- na stanowisku: Przedstawiciel
Oświatowy
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci III-V roku i absolwenci (do 6 miesięcy
od ukończenia studiów)
kierunków pedagogicznych

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
tytuł e-maila: „Mam staż, nazwa
powiatu: …”) na adres:
mamstaz@nowaera.pl

Staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
- w działach: IT
- w mieście: Warszawa

Studenci III-V roku i absolwenci (do 30 r.ż.) kierunków informatycznych,
z umiejętnością programowania i pracy
w zespole

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.wolterskluwer.pl/staz-w-it-formularz

Płatny staż studencki „Szkoła
Mediów”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: Media (np.
Planowanie kampanii telewizyjnych/ prasowych/ internetowych/ OOH, Planowanie
i zakup mediów, Negocjacja
mediów non-tv, Obsługa
klienta, Strategie mediowe,
Sponsoring i lokowanie produktów)
- w mieście: Warszawa

Studenci IV i V roku i absolwenci, z biegłą znajomością języka angielskiego
i dobrą znajomością Excela

Rekrutacja: połowa maja
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.szkolamediow.pl/
aplikuj.html
- testy kwalifikacyjne
- Assessment Center

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Branż
a
moto
ryzacyjna

o firmie
Dębica

www.debica.com
to producent opon do
samochodów osobowych i dostawczych

Toyota Motor

www.toyotapl.com
to producent samochodów osobowych,
ciężarowych
i hybrydowych

88

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w mieście DĘBICA w działach:
Produkcja, Jakość i Laboratorium, Księgowość, Finanse
- w mieście TARNÓW: Logistyka, IT
- w mieście WARSZAWA: HR,
PR, Marketing, Sprzedaż

Studenci ostatniego roku
studiów I i II stopnia,
uczelni ekonomicznych
oraz technicznych

Rekrutacja: do 15 maja
Aplikacja on-line przez stronę:
www.debica.com.pl/kariera

Bezpłatne (mieszkanie służbowe dla praktykantów spoza
okolic Wałbrzycha) praktyki
studenckie
- czas trwania: 4-12 tygodni
- w działach: Inżynierii Utrzymania Ruchu, Inżynierii części
- w mieście: Wałbrzych

Studenci II-V roku różnych
kierunków (w zależności
od wybranego działu),
z komunikatywną znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.toyotapl.com/walbrzych/
kat_ Program-Praktyk-Studenckich_100.htm

Płatny (+ benefity) Program
Rozwoju dla absolwentów
- czas trwania: 18 miesięcy
- na stanowisku: inżynier/specjalista
- w mieście: Wałbrzych

Absolwenci kierunków
technicznych, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego i pakietu MS
Office

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: absolwent@toyotapl.
com
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Branż
a
prze
mysłowa

o firmie
Air Liquide

www.pl.airliquide.com
to międzynarodowa
firma zajmująca się
produkcją
i dystrybucją gazów
dla przemysłu, ochrony
zdrowia i środowiska,
a także dostawą technologii i urządzeń
Amica Wronki

www.amica.com.pl
to koncern zajmujący
się produkcją urządzeń
AGD (lodówki, zmywarki do naczyń, kuchenki elektryczne)

ArcelorMittal

www.arcelormittal.com/
poland
to producent stali i firma wydobywcza, a także czołowy dostawca
dla sektora samochodowego, budowlanego,
AGD oraz opakowań
Axtone

www.axtone.pl
to firma specjalizująca się
w dziedzinie technologii pochłaniania energii
zderzeń wszystkich
typów pojazdów szynowych

CIECH

www.ciech.com
to polskie przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne, produkujące,
m.in. sodę.
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Inżynieria i Budownictwo, Badania i Technologie,
Elektronika, Opieka zdrowotna,
Bezpieczeństwo i Systemy przemysłowe, Finanse i Kontrola
działalności operacyjnej, HR
- w miastach: Dąbrowa Górnicza,
Kraków, Poznań

Studenci V roku i absolwenci, z bardzo dobrą
znajomością języka
angielskiego i pakietu
MS Office

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV) na adres: rekrutacja@airliquide.com

Praktyki studenckie i absolwenckie:
- czas trwania: 1-2 miesiące
- (czerwiec - wrzesień)
- w działach: Badania i rozwój,
Technologia, Utrzymanie ruchu,
Logistyka, Produkcja, Serwis,
Zarządzanie jakością, BHP, HR,
Administracja, Księgowość,
Treasure (należności), Sourcing
(zakupy)
- w miastach: Łódź, Warszawa,
Wrocław

Studenci IV-V roku
i absolwenci studiów
kierunkowych, zgodnie
z profilem danego
działu,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: do końca kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę
www.amica.pl/kariera lub
aplikacja
- e-mailowa (CV, LM) na adres:
rekrutacja@amica.com.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem działu HR
i kierownikiem działu
- test kompetencji (np. rozwiązanie zadań w programie MS
Excel)

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- (letnie: lipiec-wrzesień,
- śródroczne: październik-kwiecień)
- w działach: Ekonomia, Finanse,
Rachunkowość
- w miastach: Chorzów, Sosnowiec, Świętochłowice, Dąbrowa
Górnicza, Zdzieszowice, Kraków

Studenci znający język
angielski oraz inny język
obcy (mile widziany:
język francuski, język
niemiecki, język hiszpański), zmotywowani
i chętni do nauki

Rekrutacja: do 15 marca (praktyki letnie), wrzesień - marzec
(praktyki śródroczne)
Aplikacja on-line przez stronę:
www.ssce.arcelormittal.com/
Program-praktyk.html

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji
- w działach: Produkcja, Rozwój
produktów, Metody i Procesy
produkcji, Logistyka, Sprzedaż,
Zakupy, Finanse i Rachunkowość, Marketing, Księgowość, IT,
HR
- w miastach: Warszawa

Studenci IV-V roku
i absolwenci różnych
kierunków (w zależności
od wybranego działu)

Rekrutacja: brak informacji
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV,
temat wiadomości: „Staż”)
na adres: praca@axtone.eu
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem działu Kadr
oraz menagerem działu
- dodatkowe narzędzia (np.
testy wiedzy, testy językowe,
Assessment Center)

Bezpłatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 4-6 tygodni (czerwiec - wrzesień)
- w działach: brak informacji
- w miastach: brak informacji

Studenci i absolwenci
uczelni wyższych

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
numer referencyjny ze strony:
www.ciech.com) na adres:
staze@ciech.com

Płatne (1000 zł brutto/miesiąc)
staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: min. 1 miesiąc
- w działach: Sprzedaż, Marketing,
Komunikacja, Prawo, HR, IR,
Laboratorium, Badania i rozwój
- w miastach: Dąbrowa Górnicza,
Warszawa, Bydgoszcz, Inowrocław

Studenci V roku i absolwenci uczelni wyższych

Rekrutacja: do 1 maja
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
numer referencyjny ze strony:
www.ciech.com) na adres:
staze@ciech.com
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o firmie
H.CegielskiPoznań

www.hcp.com.pl
to producent maszyn
i urządzeń dla przemysłu stoczniowego

KGHM Polska
Miedź

www.kghm.pl
to światowy producent
miedzi i srebra

Philips

www.philips.pl
to koncern, którego
aktywność skupia się
na trzech sektorach:
ochronie zdrowia,
oświetleniu
i kształtowaniu stylu
życia (np. telewizory,
odkurzacze, żelazka,
golarki, żarówki)

Pilkington

www.pilkington.com/
pl-PL/pl
to producent szkła
płaskiego float oraz
szkła laminowanego,
dystrybutor szkła budowlanego.

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Bezpłatne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiące
(lipiec - wrzesień)
- w działach: Fabryka Silników
Okrętowych (W2), Fabryka
Urządzeń Mechanicznych (W5),
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych
(W7), Zarząd Przedsiębiorstwa
- w mieście: Poznań

brak informacji

Rekrutacja: do 15 marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.hcp.com.pl/pl/kariera/
hcp-dla-studenta/formularz-praktyka

Płatny (+ benefity) Program
Rozwoju
- czas trwania: 18 miesięcy
- w działach: kilku (rotacja stażysty)
- w mieście: Lubin

Studenci i absolwenci
(do 1 roku po ukończeniu studiów) kierunków
technicznych
i ekonomicznych, z biegłą znajomością języka
angielskiego i pakietu
MS Office, dyspozycyjni
i mobili międzynarodowo

Rekrutacja: do końca kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
- www.kopalniatalentow.
pl/?str=p_program&d=p_
proces_rekrutacji
- rozwiązanie zagadnienia
związanego z działalnością
firmy
- udział w zadaniach grupowych

Praktyki studenckie
- czas trwania: 4-16 tygodni
- w działach: Techniczny, Produkcji, PR, IT
- w mieście: Piła

Studenci III-V roku,
z komunikatywną
znajomością języka
angielskiego, chcący
zdobyć doświadczenie
zawodowe

Rekrutacja: do 10 maja
Etapy rekrutacji:
- wybór jednego z projektów
dostępnych na stronie: www.
philips.pl/about/careers/student/internships/pila.page
- aplikacja e-mailowa na
adres: magdalena.mozejko@
philips.com
- rozmowa kwalifikacyjna

Praktyki studenckie
- czas trwania: 4-16 tygodni
- w działach: Logistyka, Zarządzanie, Inżynieria procesu, IT
- w mieście: Kętrzyn

Studenci III-V roku,
z komunikatywną
znajomością języka
angielskiego, chcący
zdobyć doświadczenie
zawodowe

Rekrutacja: do 10 maja
Etapy rekrutacji:
- wybór jednego z projektów
dostępnych na stronie: www.
philips.pl/about/careers/student/internships/ketrzyn.page
- aplikacja e-mailowa na
adres: marzena.dobrenko@
philips.com
- rozmowa kwalifikacyjna

Praktyki
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- w działach: Produkty Dla
Budownictwa (Technologia
produkcji szkła, Przygotowanie
produkcji, Zakupy, IT, Biuro
obsługi klienta, HR, Komunikacja marketingowa, Korporacje
i komunikacja wewnętrzna)
lub Produkty Dla Motoryzacji
(Produkcja, Oprzyrządowanie
produkcji, Jakość, Utrzymanie
ruchu, Logistyka)
- w miastach: Sandomierz, Warszawa, cała Polska (Biura Obsługi
Klienta i Działy Przygotowania
Produkcji)

brak informacji

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacje e-mailowe (CV, LM,
z określeniem w jakim terminie/
dziale/lokalizacji miałaby się
odbyć praktyka) na adres danego Działu:
- Dział Produktów dla Budownictwa: rekrutacja@pilkington.pl
- Dział Produktów dla Motoryzacji:
rekrutacja.pap@pilkington.pl

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Siemens

www.siemens.pl
to koncern, którego
aktywność skupia się
na czterech sektorach:
Energy, Healthcare,
Industry i Infrastructure
& Cities
(np. wytwarzanie
energii, przemysł rafineryjny i petrochemiczny, produkty kliniczne,
rozwiązania finansowe,
sprzęty)

TAURON
Dystrybucja

www.tauron-dystrybucja.pl
to największy dystrybutor energii w Polsce,
odpowiadający za
rozwój, eksploatację
i utrzymanie sieci
elektroenergetycznych
na terenie południowej
Polski

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Staże studenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: sektor Healthcare
- w miastach: na terenie całego
kraju

Studenci IV-V roku na
kierunkach: elektronika,
inżynieria biomedyczna, mechatronika lub
IT, z dobrą znajomością
języka angielskiego
i gotowością do częstych wyjazdów na
terenie kraju

Rekrutacja: do 1 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: https://jobsearch.
siemens.biz/career?company=Siemens&rcm_site_locale=pl_PL
- test z wiedzy teoretycznej
- test językowy
- rozmowa kwalifikacyjna

Bezpłatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- w działach: Utrzymanie sieci, Regulacje nieruchomości
energetycznych, Ruch sieci,
Logistyka i transport, Pomiary,
BHP i ochrona środowiska, HR
i komunikacja, Audyt, Zarządzanie teleinformatyką, Inwestycje
i rozwój sieci, Sprzedaż usług
dystrybucyjnych, Automatyka,
telemechanika i diagnostyka,
Zakupy, Serwis sieciowy, Organizacja i administracja, Controlling
i finanse, Prawo, Zarządzanie
projektami
- w miastach: na terenie południowej Polski

Studenci i absolwenci
wszystkich kierunków

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.tauron-dystrybucja.pl/pl/
praktyki

Rekrutacja: kwiecień - maj
Aplikacja on-line przez stronę:
www.tauron-dystrybucja.pl/pl/
praktyki

Bezpłatne letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc (lipiec)
- w działach: j.w.
- w miastach: na terenie południowej Polski
Wavin
Metalplast-buk

www.wavin-metalplastbuk.polandtrade.pl
to przedsiębiorstwo
zajmujące się produkcją
różnorodnych systemów instalacyjnych
z tworzyw sztucznych
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Bezpłatne (+ darmowe obiady)
praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesiąc (termin
ustalany indywidualnie)
- w działach: - brak informacji - w mieście: Poznań

Studenci IV-V roku,
wszystkich kierunków,
kreatywni i zaangażowani
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Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM
i informacje: w jakim dziale
i terminie student chce odbyć
praktykę, czy jest to praktyka
obowiązkowa czy dobrowolna,
jakimi dniami tygodnia - poza
weekendem - student dysponuje) na adres: praktyki@wavin.pl

Branż
a
trans
porto
wa
i logis
tyczn
a

o firmie
DB SCHENKER

www.logistics.dbschenker.pl
świadczy usługi logistyczne, wykorzystując
transport lotniczy
i morski

DHL Express

www.dhl.com.pl
to dostawca usług ekspresowych (przesyłek)
na świecie
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oferta

wymagania

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: Sprzedaż, Obsługa
klienta, Zarządzania flotą
pojazdów, Logistyka magazynowa, Logistyka oceaniczna,
Logistyka lotnicza, Logityka
kolejowa, Logistyka lądowa
krajowa i międzynarodowa
- w miastach: brak informacji

Studenci dowolnego roku,
na kierunkach: logistyka
i zarządzanie, zaangażowani i odpowiedzialni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.logistics.dbschenker.pl/
log-pl-pl/start/kariera-w-tsl/
studentowchannel/ Praktyki_dla_studentow.html

Płatne (+ benefity)
staże absolwenckie „Sales
Consulting Trainee Programme”
- czas trwania: 3 miesiące
- w działach: B2B, Logistyka
lotnicza, Logistyka oceaniczna
- w miastach: brak informacji

Absolwenci (licencjat,
inżynier, magister)

Rekrutacja: do końca marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.logistics.dbschenker.pl/
log-pl-pl/start/kariera-w-tsl/studentowchannel/

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: brak informacji - w miastach: brak informacji

Studenci IV-V roku (kierunków: ekonomia, zarządzanie, transport
i logistyka), ambitni
i odpowiedzialni

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.dhl.com.pl/pl/kariera/studenci.html

- Praktyki studenckie i absolwenckie „AIESEC”:
- czas trwania: 6-12 miesięcy
- w działach: wszystkich
- w miastach: na terenie całego
świata

Studenci różnych kierunków (w zależności od
wybranej oferty), członkowie AIESEC, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.dhl.com.pl/pl/
kariera/studenci.html
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem działu HR
- case study

Program Rozwoju dla absolwentów „GROW”
- czas trwania: 18 miesięcy
- (od października)
- w działach: Finanse, HR,
Innowacje, Zarzadzanie,
Marketing, Operacje, IT
- w miastach: w całej Europie, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce

Absolwenci różnych kierunków (w zależności od
wybranej oferty) z bardzo
dobrą znajomością dowolnego języka obcego

Rekrutacja: marzec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.dhl.com.pl/pl/
kariera/studenci.html
- testy kompetencji on-line
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Center

Program Rozwoju dla absolwentów „DHL Supply Chain”
- czas trwania: brak informacji
- w działach: Finanse, HR,
Innowacje, Zarzadzanie,
Marketing, Operacje, IT
- w miastach: na szczeblu lokalnym i międzynarodowym

Absolwenci różnych kierunków (w zależności od
wybranej oferty) z bardzo
dobrą znajomością dowolnego języka obcego

Rekrutacja: wrzesień
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.dhl.com.pl/pl/
kariera/studenci.html
- test indukcyjny
- kwestionariusz osobowości
zawodowej SHL
- Assessment Center
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proces rekrutacji

o firmie
Polskie Linie
Lotnicze - LOT

www.lot.pl
to jeden z najstarszych
przewoźników na
świecie

Raben

www.wincanton.pl
to operator logistyczny,
zajmujący się m.in.
logistyką kontraktową,
międzynarodowym
transportem drogowym, spedycją morską
i lotniczą dystrybucją
krajową

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: Rachunkowość,
PR, Rzecznik prasowy, Ochrona środowiska
- w miastach: Warszawa

Studenci I-III roku, z dobrą
znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.lot.com/pl/pl/praktykicaloroczne

Staże studenckie i absolwenckie „OdLOTowy staż”
- czas trwania: brak informacji
- w działach: HR, Marketing
i produkt, Komunikacja
korporacyjna i PR, Siatka
połączeń, Sprzedaż i obsługa
klienta, IT i infrastruktura
informatyczna, Operacje lotnicze, Nadzór eksploatacyjny
operacji lotniczych, Obsługa
naziemna, Ochrona prawna
osób, interesów i informacji,
Audyt, Rachunkowość zarządcza, Zakupy i logistyka, Administracja, Obsługa cargo
- w miastach: brak informacji

Studenci i absolwenci
(do 18 miesięcy po zakończeniu studiów), z dobrą
znajomością języka angielskiego i pakietu MS Office

Rekrutacja: czerwiec
Aplikacja on-line przez stronę:
www.lot.com/us/pl/odlotowy-staz

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1-2 miesiące
- (kwiecień-maj)
- w dziale: Transport, Obsługa
klienta dystrybucji, Obsługa
klienta dystrybucji międzynarodowej, Administracja transportu
- w mieście: Kraków

Studenci różnych lat
i kierunków, ze znajomością języka angielskiego,
ambitni i zaangażowani

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.rabentransport.pl/pl/praktyki.php

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Branż
tyton a
iowa

o firmie
British-American
Tobacco

www.bat.com.pl
to koncern tytoniowy

Imperial
Tobacco

www.imperial-tobacco.pl
to koncern tytoniowy
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie
- czas trwania: 2-6 miesięcy
- w WARSZAWIE w działach:
Marketing, Finanse, HR,
Prawny, IT
- w AUGUSTOWIE w działach:
Produkcji, Finanse, HR, Prawny, IT

Studenci II-V roku i absolwenci dowolnych kierunków, z dobrą znajomością
języka angielskiego.

Rekrutacja: do 15 kwietnia
Aplikacja poprzez stronę: www.
bat.com.pl/group/sites/BAT_84BCND.nsf/vwPagesWebLive/DO84BJUC?opendocument

Płatny program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Marketing (Warszawa), Finanse (Warszawa),
Operacyjny (Augustów)

Studenci IV-V roku i absolwenci, z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego, wykazujący się
zdolnościami przywódczymi

Rekrutacja: do końca marca
Aplikacja on-line przez stronę:
www.bat.com.pl/group/sites/
BAT_84BCND.nsf/vwPagesWebLive/DO84CEU7?opendocument

Płatny staż studencki „Challenging Path” w Imperial Tabacco
Polska S.A.
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Produkcja papierosów, Produkcja krajanek,
Technika, Planowanie i projekty, Gospodarka magazynowa i przepływy logistyczne,
Dystrybucja krajowa, Import
i eksport, Zakupy, Controlling,
Jakość i system, HR
- w mieście: Jankowice k. Poznania (pracodawca zapewnia
dojazd z Poznania)

Studenci różnych lat
i kierunków, ze znajomością języka angielskiego,
ambitni i zaangażowani

Rekrutacja: kwiecień
Aplikacja on-line przez stronę:
www.imperial-tobacco.pl/
kariera/imperial-tobacco-polskasa,93

Płatny staż studencki „ChallengingPath” w Imperial Tabacco
Polska Manufacturing S.A.
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Technika, Logistyka, Produkcja, Jakość i systemy, HR
- w mieście: Jankowice k.
Poznania

Studenci III-V roku, z bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego i obsługą pakietu MS Office

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja e-mailowa (CV z dopiskiem „staż”) na adres:
plrm-rekrutacja@pl.imptob.com

Płatny (+ benefity) staż studencki i absolwencki „Imperial
Way to Start”
- w pionie HANDLOWYM:
- czas trwania: 3 miesiące
(okres letni)
- w działach: Sprzedaż, Badania
i analizy rynkowe, Korporacyjno-prawny, Marketing,
Finanse, HR
- w mieście: Jankowice k.
Poznania

Studenci i absolwenci,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i pakietu MS Office

Rekrutacja: maj
Aplikacja on-line przez stronę:
www.imperial-tobacco.pl/kariera/imperial-way-to-start,53
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Branż
a
usług
B2B

o firmie
Capgemini

www.pl.capgemini.com
to międzynarodowa
korporacja świadcząca
zintegrowane usługi
w zakresie konsultingu,
technologii informatycznych i outsourcingu

Deloitte

www.deloitte.com/pl
to międzynarodowa
korporacja świadcząca
usługi z zakresu audytu,
rachunkowości i doradztwa (prawnego,
podatkowego i finansowego)
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oferta

wymagania

proces rekrutacji

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- w działach: Business Process
Outsourcing (finanse, księgowość, zakupy, zarzadzanie
zasobami ludzkimi, obsługa
klienta) lub Infrastructure
Outsourcing Services (telefoniczne wsparcie klienta z zakresu usług IT)
- w miastach: Katowice, Kraków

Studenci z bardzo dobrą
znajomością przynajmniej
jednego z europejskich
języków obcych

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na
adres: praktykiCG.pl@capgemini.com
- testy weryfikujące znajomość
języka obcego
- rozmowa merytoryczna
z menadżerem działu

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 6 miesięcy
- (październik - kwiecień)
- w dziale: AUDYT
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Warszawa, Gdańsk

Studenci IV i V roku,
wszystkich kierunków,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i zdolnościami analitycznymi

Rekrutacja: dwa razy w roku
(wiosna, jesień)
Aplikacja on-line przez stronę:
careers.deloitte.com/polska/studenci/opportunities.aspx

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesięcy
- (termin ustalany indywidualnie)
- w dziale: DORADZTWO PODATKOWE
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Warszawa, Gdańsk

Studenci IV i V roku prawa
i kierunków ekonomicznych, z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego
i zagadnień podatkowych.

Rekrutacja: trzy razy w roku
(jesień, zima, wiosna)
Aplikacja on-line przez stronę:
careers.deloitte.com/polska/studenci/opportunities.aspx

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesiąc
- (po pozytywnej ocenie przedłużenie do 6 miesięcy i możliwość zatrudnienia)
- w dziale: KONSULTING
- w miastach: polskich i europejskich (Europa Środkowa)

Studenci III-V roku
i absolwenci kierunków
ekonomicznych lub informatycznych, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego, zdolnościami
analitycznymi i wiedzą nt.
zastosowań rozwiązań informatycznych w biznesie.

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
careers.deloitte.com/polska/studenci/opportunities.aspx

Płatne praktyki studenckie
DIIP
- czas trwania: 9 miesięcy
- (czerwiec-kwiecień)
- w dziale: KONSULTING
- w miastach: miasta europejskie
- (2 miesiące), Warszawa (7
miesięcy)

Studenci IV i V roku (kierunków: biznesowych,
finansowych, ekonomicznych), z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego i pakietu MS Office

Rekrutacja: do końca kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę:
https://careers.deloitte.com/jobs/
pol-PL/apply/j/67366
- testy analityczne, test z języka
angielskiego
- Assessment Center w Warszawie
- rozmowa kwalifikacyjna

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 6-12 miesięcy
- w dziale: ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM
- w mieście: Warszawa

Studencki III-V roku
i absolwenci kierunków
ekonomicznych i informatycznych, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego i arkusza
kalkulacyjnego Excel,
wiedzą nt. zastosowań
rozwiązań informatycznych
w biznesie

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
careers.deloitte.com/polska/studenci/opportunities.aspx
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o firmie
Deloitte

c.d.

Ernst & Young

www.ey.com
to międzynarodowa
korporacja świadcząca
usługi z zakresu audytu
i doradztwa (biznesowego, transakcyjnego,
podatkowego)

GRC Advisory

www.grcadvisory.com

to firma oferująca
profesjonalne usługi
w zakresie doradztwa
i audytu w obszarze
GRC (ang. Governance,
Risk, Compliance), pozwalające na efektywne
kosztowo transformacje
procesów i kontroli
przedsiębiorstw oraz
pełne wykorzystanie
posiadanych zasobów
i rozwiązań

oferta

wymagania

proces rekrutacji

Praktyki studenckie Deloitte
TaxTrack
- czas trwania: 4 miesiące
- w dziale: ZARZĄDZANIE
WIEDZĄ PODATKOWĄ
- w miastach: Katowice, Łódź,
Opole, Rzeszów, Wrocław,
Warszawa, Gdańsk

Studenci II-V roku prawa
i administracji

Rekrutacja: brak informacji
Etapy rekrutacji:
- wyszukanie oferty praktyk
TaxTrack w wybranym mieście
przez stronę: http://careers.deloitte.com/jobs/pol-PL/results/c/
Polska/k/tax-track/n/10
- testy badające predyspozycje
do pracy

Płatne praktyki studenckie
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Doradztwa
Transakcyjnego, Doradztwa
Biznesowego
- w miastach: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

Studenci IV i V roku,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Rekrutacja: do 8 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.ey.com/PL/pl/Careers/Students/Rekrutacja
- testy on-line z zakresu analizy danych liczbowych, informacji słownych i logicznego
myślenia
- testy „papier-ołówek” z zakresu analizy danych liczbowych i znajomości języka
angielskiego
- spotkanie z przedstawicielami wybranego działu

Płatny Program Rozwoju dla
studentów
- czas trwania: 2 lata
- w działach: Dział Usług Księgowych
- (I rok) i Dział Audytu (II rok)
- w miastach: Katowice, Poznań, Warszawa

Studenci po III roku zainteresowani rachunkowością
i myślący
o zawodzie Biegłego
Rewidenta

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji: j.w.

Płatne staże studenckie i absolwenckie:
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: Usług Doradczych
- w miastach: Kraków, Wrocław

Studenci V roku i absolwenci kierunków: matematyka, finanse, księgowość,
informatyka, zarządzanie,
z dobrą znajomością
języka angielskiego, komunikatywni i zaangażowani
(mile widziane doświadczenie w pracy z systemami ERP/ SAP)

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV
i LM) na adres:
kariera@grcadvisory.com
- rozmowa kwalifikacyjna

Płatny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów:
- czas trwania: 3 miesiące
- w dziale: Usług Doradczych
- w miastach: Kraków, Wrocław

Biuro Karier | Uniwersytet Śląski w Katowicach
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o firmie
Infosys

www.infosys.com
to międzynarodowa
korporacja zajmująca
się technologią komputerową i informacji,
dostarczając usługi
w zakresie: doradztwa,
integracji systemów
i oprogramowania

KPMG

www.kpmg.com

to międzynarodowa
sieć firm świadczących
usługi z zakresu audytu,
doradztwa podatkowego i doradztwa
gospodarczego, działająca w 155 krajach na
świecie
PwC

www.pwc.pl
to międzynarodowa
korporacja świadcząca
usługi z zakresu audytu,
rachunkowości i doradztwa

PwC Service
Delivery Center

www.pwc.pl/sdc

to dynamicznie rozwijająca się jednostka,
wspierająca działy
audytu finansowego
i doradztwa podatkowego spółek PwC
zlokalizowanych w krajach europejskich
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oferta

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: brak informacji
- w działach: Controlling, HR,
IT-wsparcie SAP, Podatki, Księgowość, Zakupy Transakcyjne,
Audyt, Zarządzanie Projektami
- w mieście: Łódź

wymagania

Studenci i absolwenci,
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i wiedzą kierunkową

proces rekrutacji

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.infosysbpo.com/careers/
lodz/job-opportunities/internships/

Rekrutacja: brak informacji
Aplikacja on-line przez stronę:
www.infosysbpo.com/careers/
apply-now/lodz-openings/development-program.asp

Program rozwoju dla studentów
- czas trwania: brak informacji
- w działach: Controlling, HR,
IT-wsparcie SAP, Podatki, Księgowość, Zakupy Transakcyjne,
Audyt
- w mieście: Łódź
Płatne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: Audyt, Bankowość, Bankowość instytucjonalna, Bankowość korporacyjna, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo podatkowe,
Doradztwo podatkowo-prawne, Doradztwo transakcyjne,
Konsulting, Podatki, Prognozy
finansowe, Zarządzanie ryzykiem
- w miastach: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Warszawa, Gdańsk

Studenci III-V roku i absolwenci (kierunków: bankowość, ekonomia, finanse
matematyczne, metody
ilościowe, prawo, rachunkowość, zarządzanie),
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
i zdolnościami analitycznymi

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronę: www.junior.kpmg.pl/
- testy kwalifikacyjne
- Assessment Center
- rozmowy kwalifikacyjne

Praktyki studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 2-3 miesiące
- (jesień-zima)
- w działach: Audyt, Data
Analytics, Konsulting, Grafika,
IT
- w mieście: Warszawa

Studenci III-V roku i absolwenci

Rekrutacja: luty - czerwiec
Aplikacja on-line przez stronę:
www.karierapwc.pl

Płatne staże studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 5 miesięcy
- w dziale: Wsparcia Audytu
- w mieście: Katowice

Studenci IV-V roku
i absolwenci ekonomii,
prawa, filologii i innych
kierunków, z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego i/lub niemieckiego,
posiadający umiejętność
analitycznego myślenia,
pracy w grupie i pod
presją czasu

Rekrutacja: cały rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez
stronę: www.pwc.pl/sdc lub
e-mailowa na adres:
kariera_sdc@pl.pwc.com
- telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna
- testy i rozmowa z osobami
zarządzającymi zespołem

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju

Inne
branż
e

o firmie
Izba
Pracodawców
Polskich

www.ipp.org.pl
zrzesza polskich przedsiębiorców, świadczących usługi na terenie
Unii Europejskiej
Placementmaker
Limited

www.worldofskills.com
to angielska firma
organizująca program
praktyk i staży w Wielkiej Brytanii dla studentów i absolwentów
uczelni europejskich
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proces rekrutacji

oferta

wymagania

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany indywidualnie
- w działach: brak informacji
- w miastach: brak informacji

Studenci III-V roku i absolwenci, z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego lub niemieckiego
i pakietu MS Office

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja on-line przez stronę:
www.delegowanie.pl/content/
kariera-w-ipp
lub aplikacja e-mailowa (CV,
LM, tytuł wiadomości: „staż”)
na adres: ipp@ipp.org.pl

Płatne praktyki zagraniczne
dla studentów i absolwentów
- czas trwania: 3-6 miesięcy
- w działach: do wyboru
- w miastach: Londyn, Cambridge, Birmingham, Nottingham, Norwich, Leicester,
Peterborough)

Studenci wszystkich lat,
kierunków informatycznych, ekonomicznych
i biznesowych, z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego

Rekrutacja: cały rok
Aplikacja e-mailowa na adres:
placements@worldofskills.com

PRZEWODNIK 2015/2016 po praktykach, stażach i programach rozwoju
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