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RYNKU PRACY

PRZEWODNIK 2016
po rynku pracy, praktykach,
sta¿ach i programach rozwoju

UWAGA!
Niniejszy „Przewodnik” mo¿e uczyniæ z Ciebie
SUPERBOHATERA NA RYNKU PRACY.
Przeczytaj i wype³nij go tylko w przypadku,
gdy chcesz osi¹gn¹æ sukces zawodowy!

¯eby staæ siê Superbohaterem na rynku pracy musisz przejœæ przez proces przemiany. Spójrz na
historie komiksowych Superbohaterów - ¿aden z nich nie narodzi³ siê jako niezwyciê¿ony heros.
Jedni uczyli siê panowaæ i rozwijaæ wrodzone moce, inni oswajali siê z nieoczekiwanie nabytymi
umiejêtnoœciami, pozostali musieli przygotowaæ specjalne kostiumy umo¿liwiaj¹ce im osi¹ganie
ponadprzeciêtnych wyników - zawsze jednak wymaga³o to od nich czasu i nauki.
Niniejszy „Przewodnik” umo¿liwi Ci przejœcie przez ten proces w najbardziej komfortowych dla
Ciebie warunkach - mo¿esz wype³niaæ go w dowolnym miejscu, ka¿dego dnia poœwiêcaj¹c
mu tyle czasu, ile mo¿esz i chcesz. A jeœli bêdziesz mieæ w¹tpliwoœci - zapraszamy Ciê do
naszego Biura.

Odkryj w sobie SUPERBOHATERA!
Zespó³ Biura Karier Uniwersytetu Œl¹skiego
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WYBÓR POSTACI
(którym Superbohaterem jesteœ?)
WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ Superbohaterem na rynku pracy. Posiadasz nieskoñczon¹ wiedzê
i nieograniczone umiejêtnoœci, dziêki którym mo¿esz byæ kim zechcesz i wykonywaæ pracê, która
bêdzie sprawiaæ Ci prawdziw¹ przyjemnoœæ. Na nic nie jest za póŸno, nie przegapi³eœ ¿adnych
szans. Zastanów siê chwilê i w lewej czêœci poni¿szej tabeli wpisz dziesiêæ czynnoœci, których
wykonywanie daje Ci najwiêcej radoœci i przyjemnoœci. Nastêpnie uzupe³nij praw¹ czêœæ
tabeli o nazwy zawodów, w których móg³byœ realizowaæ ulubione czynnoœci.
Moje ulubione czynnoœci

Zawody, w których mogê
realizowaæ ulubione czynnoœci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przed chwil¹ wyobrazi³eœ sobie, ¿e posiadasz nieskoñczon¹ wiedzê i nieograniczone
umiejêtnoœci. W rzeczywistoœci ka¿dy Superbohater posiada swoj¹ „specjalizacjê”, czyli zestaw
cech, który wyró¿nia go spoœród ludzi i innych Superbohaterów, np. Aquaman mo¿e ¿yæ pod wod¹,
Superman posiada nadludzk¹ si³ê i potrafi lataæ, a Iron Mana cechuje pomys³owoœæ, dziêki której
uda³o mu siê skonstruowaæ cybernetyczn¹ zbrojê.

Ró¿ne testy zawodowe
mo¿esz wype³niæ u doradcy kariery
w Biurze Karier UŒ

Nadszed³ czas, byœ Ty równie¿ odkry³ swoj¹ „specjalizacjê”, czyli predyspozycje zawodowe.
Wype³nij test znajduj¹cy siê na kolejnej stronie, zaznaczaj¹c stwierdzenia, z którymi siê zgadzasz.
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I. I.CoColubiê
lubiêrobiæ?
robiæ?
1.1.Obs³ugiwaæ
Obs³ugiwaæmaszyny
maszynyi urz¹dzenia.
i urz¹dzenia.
2.2.Pytaæ,
Pytaæ,aby
abyzrozumieæ
zrozumieæœwiat.
œwiat.
3.3.Malowaæ,
Malowaæ,rysowaæ,
rysowaæ,szkicowaæ.
szkicowaæ.
4.4.Opiekowaæ
Opiekowaæsiêsiêinnymi
innymiludŸmi.
ludŸmi.
5.5.Byæ
Byæliderem
lideremgrupy.
grupy.
6.6.Wype³niaæ
Wype³niaædruki,
druki,kwestionariusze.
kwestionariusze.
7.7.Majsterkowaæ.
Majsterkowaæ.
8.8.Czytaæ
Czytaæczasopisma
czasopismai ksi¹¿ki
i ksi¹¿kinaukowe.
naukowe.
9.9.Uk³adaæ
Uk³adaæbukiety
bukietyz kwiatów.
z kwiatów.
10.
10.T³umaczyæ
T³umaczyæludziom
ludziomniezrozumia³e
niezrozumia³e
zadania
zadaniai teksty.
i teksty.
11.
11.Zbieraæ
Zbieraæpieni¹dze
pieni¹dzenanaokreœlone
okreœlone
przedsiêwziêcie.
przedsiêwziêcie.
12.
12.Pisaæ
Pisaæteksty
tekstynanakomputerze.
komputerze.
13.
13.Naprawiaæ
Naprawiaædrobne
drobneusterki.
usterki.
14.
14.Uczyæ
Uczyæsiêsiêfizyki,
fizyki,biologii.
biologii.
15.
15.Wystêpowaæ
Wystêpowaænanascenie.
scenie.
16.
16.Pracowaæ
Pracowaæwworganizacjach
organizacjach
charytatywnych.
charytatywnych.
17.
17.Braæ
Braæudzia³
udzia³wwtargach
targachi imprezach
i imprezach
handlowych.
handlowych.
18.
18.Wykonywaæ
Wykonywaæproste
prosteobliczenia
obliczenia
matematyczne.
matematyczne.

III.
III.Które
Którezawody
zawody
mnie
mnieinteresuj¹?
interesuj¹?

II.II.CoCoumiem
umiemrobiæ?
robiæ?

1.1.Naprawiæ
Naprawiæuszkodzone
uszkodzonedrzwi
drzwiszafki.
szafki.
1.1.Cukiernik.
Cukiernik.
2.2.Napisaæ
Napisaæopowiadanie.
opowiadanie.
2.2.Lekarz.
Lekarz.
3.3.Graæ
Graænanainstrumencie
instrumenciemuzycznym.
muzycznym.
3.3.Agent
Agentreklamy.
reklamy.
4.4.Rozmawiaæ
Rozmawiaæz ludŸmi.
z ludŸmi.
4.4.Pielêgniarka.
Pielêgniarka.
5.5.Przewodziæ
Przewodziægrupie.
grupie.
5.5.Adwokat.
Adwokat.
6.6.Napisaæ
Napisaæpodanie
podaniedodourzêdu.
urzêdu.
6.6.Referent
Referentekonomiczny.
ekonomiczny.
7.7.Pos³ugiwaæ
Pos³ugiwaæsiêsiêprostymi
prostyminarzêdziami.
narzêdziami. 7.7.Hodowca
Hodowcazwierz¹t.
zwierz¹t.
8.8.Przeprowadziæ
Przeprowadziæeksperyment.
eksperyment.
8.8.Chemik.
Chemik.
9.9.Dobieraæ
Dobieraækolory,
kolory,fasony.
fasony.
9.9.Re¿yser.
Re¿yser.
10.
10.S³uchaæ,
S³uchaæ,mówiæ
mówiæi wyjaœniaæ.
i wyjaœniaæ.
10.
10.Nauczyciel.
Nauczyciel.
11.
11.Dokonywaæ
Dokonywaætransakcji
transakcjihandlowych.
handlowych. 11.
11.Makler.
Makler.
12.
12.Obs³ugiwaæ
Obs³ugiwaæarkusze
arkuszekalkulacyjne.
kalkulacyjne.
12.
12.Urzêdnik
Urzêdnikpodatkowy.
podatkowy.
13.
13.Zakonserwowaæ
Zakonserwowaærower
rowernanazimê.
zimê.
13.
13.In¿ynier
In¿yniermechanik.
mechanik.
14.
14.Opisaæ
Opisaædzia³anie
dzia³aniei rolê
i rolênarz¹dów
narz¹dów
14.
14.Socjolog.
Socjolog.
wewnêtrznych
wewnêtrznychcz³owieka.
cz³owieka.
15.
15.Artysta
Artystaplastyk.
plastyk.
15.
15.Œpiewaæ.
Œpiewaæ.
16.
16.Prezenter
Prezentertelewizyjny.
telewizyjny.
16.
16.Pocieszaæ
Pocieszaæludzi,
ludzi,gdy
gdys¹s¹zmartwieni.
zmartwieni. 17.
17.Przedstawiciel
Przedstawicielhandlowy.
handlowy.
17.
17.Wytyczaæ
Wytyczaæsobie
sobiecele
celei podejmowaæ
i podejmowaæ
18.
18.Recepcjonista.
Recepcjonista.
decyzje.
decyzje.
18.
18.Prowadziæ
Prowadziærejestr
rejestrdomowych
domowych
przychodów
przychodówi wydatków.
i wydatków.

Zakreœl w poni¿szej tabeli te same numery, które zaznaczy³eœ powy¿ej.
Typy
Typyosobowoœci
osobowoœci
I. I.Czynnoœci,
Czynnoœci,które
którelubisz
lubiszrobiæ
robiæ

II.II.Czynnoœci,
Czynnoœci,które
któreumiesz
umieszrobiæ
robiæ

III.
III.Zawody,
Zawody,które
któreCiê
Ciêinteresuj¹
interesuj¹

RR
11
77
13
13
11
77
13
13
11
77
13
13

BB
22
88
14
14
22
88
14
14
22
88
14
14

AA
33
99
15
15
33
99
15
15
33
99
15
15

SS
44
10
10
16
16
44
10
10
16
16
44
10
10
16
16

PP
55
11
11
17
17
55
11
11
17
17
55
11
11
17
17

KK
66
12
12
18
18
66
12
12
18
18
66
12
12
18
18

SUMA
SUMA(iloœæ
(iloœæwyborów)
wyborów)

Oznaczenia literowe w kolumnach pierwszego wiersza okreœlaj¹ poszczególne typy osobowoœci,
które zostan¹ omówione poni¿ej. W której grupie zaznaczy³eœ najwiêcej wyborów?

1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
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Ka¿dy cz³owiek jest „mieszank¹” kilku typów osobowoœci zawodowej. Otrzymane wyniki
wskazuj¹, który lub które typy s¹ najbardziej charakterystyczne dla Ciebie. Jeœli uzyska³eœ dwa lub
trzy takie same wyniki, oznacza to, ¿e posiadasz szeroki zakres predyspozycji i sprawdzisz siê
w kilku obszarach zawodowych. Przeczytaj opisy szeœciu typów osobowoœci i proponowane dla
nich zawody.
R - REALISTA
Lubi poprzez dzia³anie rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy. W pracy u¿ywa maszyn
i narzêdzi wykorzystuj¹c je przy obs³udze obiektów, produkcji, wydobywaniu
i przetwarzaniu surowców, przy uprawie roœlin, hodowli zwierz¹t. Dobrze czuje
siê realizuj¹c zadania wymagaj¹ce wysi³ku fizycznego. Mocne strony:
koordynacja ruchowa, zrêcznoœæ, zdolnoœci techniczne i mechaniczne,
opanowanie, logika myœlenia. S³abe strony: umiejêtnoœci spo³eczne
i dydaktyczne, czasami nadmierne podporz¹dkowywanie siê, identyfikowanie
siê z osobami posiadaj¹cymi w³adzê i wp³ywy. Przyk³adowe zawody:
bioin¿ynier, biotechnolog, budowniczy, elektryk, geodeta, geolog, geofizyk,
informatyk, kierowca, mechanik, zawody rzemieœlnicze.

B - BADACZ
D¹¿y do zrozumienia otaczaj¹cego œwiata, poszukuje prawdy analizuj¹c rzeczy,
zjawiska, myœli, uczucia. Lubi w pracy spotykaæ siê z abstrakcyjnymi,
skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, tworzyæ teorie i oceniaæ. Mocne
strony: zdolnoœæ do abstrakcyjnego myœlenia i twórczego rozwi¹zywania
problemów, zdolnoœci intelektualne, umiejêtnoœæ korzystania z zasobów
informacji, precyzja, dociekliwoœæ. S³abe strony: aspo³ecznoœæ, brak
tradycjonalizmu, czasami zbytnie komplikowanie prostych sytuacji, brak
zdolnoœci przywódczych i perswazyjnych. Przyk³adowe zawody: antropolog,
astronom, archeolog, biolog, chemik, fizyk, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta,
matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, socjolog.

A - ARTYSTA
Lubi zajmowaæ siê sztukami piêknymi, muzyk¹ i literatur¹, rozwija pomys³y
i koncepcje, tworzy nowe rzeczy. Preferuje niecodzienne sytuacje, wymianê
myœli. Woli pracowaæ w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystuj¹c swoj¹
wyobraŸniê. Problemy rozwi¹zuje przez tworzenie. Mocne strony:
kreatywnoœæ, poczucie estetyki, rozwi¹zywanie problemów w sposób twórczy
i nietypowy, bogata wyobraŸnia, ekspresyjnoœæ, oryginalnoœæ. S³abe strony:
niedostateczna socjalizacja, niezorganizowanie, nadmierna emocjonalnoœæ, zbyt
du¿a potrzeba niezale¿noœci, brak kompetencji urzêdniczych. Przyk³adowe
zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnêtrz, fotograf, grafik,
kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, re¿yser, tancerz, wiza¿ysta.
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S - SPO£ECZNIK
Chce pomagaæ ludziom, przejawia emocjonalny stosunek do problemów innych.
Lubi zajêcia zwi¹zane z informowaniem, uczeniem oraz doradztwem. W pracy
z innymi u¿ywa s³ów, uczuæ, idei. Mocne strony: uzdolnienia werbalne
i handlowe, zdolnoœæ do pomagania i nauczania, empatia. S³abe strony:
zdolnoœci manualne, techniczne i naukowe, rozwi¹zuje problemy kieruj¹c siê
uczuciami. Przyk³adowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa,
ksi¹dz, kelner, lekarz, logopeda, masa¿ysta, nauczyciel, psycholog, doradca
zawodowy, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielêgniarka, stewardesa,
trener, coach, edukator, pracownik NGO.

P - PRZEDSIÊBIORCA
Lubi pracê z ludŸmi, ale ukierunkowan¹ na osobiste korzyœci. Lubi mieæ w³adzê,
pieni¹dze, wp³ywaæ na innych, kierowaæ i przewodziæ, przekonywaæ innych do
celów organizacji lub osi¹gniêæ ekonomicznych. Mocne strony: umiejêtnoœci
motywowania i pobudzania innych do dzia³ania, przywództwo, elokwencja,
towarzyskoœæ, kompetencje organizacyjne. S³abe strony: brak zdolnoœci
naukowych, dominacja, czasami podejmowanie zbyt du¿ego ryzyka,
agresywnoœæ. Przyk³adowe zawody: menad¿er, przedsiêbiorca, adwokat, agent
ubezpieczeniowy, akwizytor, dyplomata, doradca podatkowy, ksiêgarz, makler,
prawnik, zaopatrzeniowiec.

K - OSOBA KONWENCJONALNA
Lubi zajêcia i zawody zwi¹zane z danymi, ich porz¹dkowaniem
i strukturalizowaniem. Ceni sobie porz¹dek i bezpieczeñstwo. Rozwi¹zuje
problemy wed³ug ustalonych zasad, instrukcji, regu³ i procedur dzia³ania oraz
poleceñ zwierzchników. Mocne strony: zdolnoœæ do eksponowania siebie
i swoich celów, kompetencje urzêdnicze, obliczeniowe, dok³adnoœæ, logika
myœlenia, odpowiedzialnoœæ. S³abe strony: konformizm, brak uzdolnieñ
artystycznych, defensywnoœæ, brak elastycznoœci. Przyk³adowe zawody: agent
celny, agent ubezpieczeniowy, archiwista, audytor, edytor, komornik,
kosztorysant, ksiêgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca,
rzecznik patentowy, statystyk, urzêdnik biurowy, technik BHP, ¿o³nierz.
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Skonfrontuj listê swoich wymarzonych zawodów z wynikami testu. Wybierz i wpisz do tabeli
maksymalnie piêæ zawodów, w których mo¿esz realizowaæ swoje pasje, a przy tym s¹ one
zgodne z posiadanymi przez Ciebie predyspozycjami zawodowymi.
Zawody, w których mogê
realizowaæ ulubione czynnoœci

Zawody zgodne z moimi
predyspozycjami zawodowymi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Samopoznanie to pierwszy krok na drodze rozwoju osobistego i zawodowego. Z niniejszego
rozdzia³u dowiedzia³eœ siê, którym Superbohaterem jesteœ, jakie s¹ Twoje supermoce i s³aboœci,
a tak¿e które zawody s¹ zgodne z Twoimi predyspozycjami. Z kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê,
gdzie i w jaki sposób mo¿esz wykorzystaæ tkwi¹cy w Tobie potencja³.
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OPIS MISJI
(jak wygl¹da sytuacja na rynku pracy?)
Czas zapoznaæ siê z topografi¹ rynku pracy! Superbohater nie mo¿e pozwoliæ sobie na b³¹dzenie
w g¹szczu dostêpnych ofert i miejsc, w których jego umiejêtnoœci nie bêd¹ wykorzystane lub jego
zaanga¿owanie nie zostanie docenione. Zapoznaj siê ze spisem 20 grup zawodowych, w których
zatrudnienie najbardziej wzroœnie lub spadnie do 2020 roku.

10 grup zawodowych
w których zatrudnienie
najbardziej spadnie

10 grup zawodowych
w których zatrudnienie
najbardziej wzroœnie
1 Specjaliœci ds. administracji,
zarz¹dzania, sprzeda¿y,
marketingu i public relations
2 Specjaliœci ds. finansowych
3 Analitycy systemowi
i programiœci, specjaliœci ds. baz
danych i sieci komputerowych

1 Rolnicy produkcji roœlinnej
i zwierzêcej
2 Robotnicy obróbki drewna,
stolarze meblowi i pokrewni
3 Rybacy i zbieracze pracuj¹cy
na w³asne potrzeby
4

Robotnicy produkcji odzie¿y
i pozostali robotnicy
przemys³owi

5

Mechanicy maszyn i urz¹dzeñ

6

Robotnicy w przetwórstwie
spo¿ywczym i pokrewni

7

Malarze, pracownicy czyszcz¹cy
konstrukcje budowlane

8

Pozostali pracownicy przy
pracach prostych

9

Rzemieœlnicy

4 In¿ynierowie
5 Architekci, geodeci, projektanci
6 Specjaliœci z dziedzin
spo³ecznych i religijnych
7 In¿ynierowie elektrotechnologii
8 Specjaliœci nauk biologiczych
9 Specjaliœci nauk o ziemi, fizycy,
chemicy, matematycy, statystycy
i pokrewni
10 Nauczyciele kszta³cenia
zawodowego

10 Robotnicy poligraficzni

9

A teraz, spoœród piêciu zawodów zgodnych z Twoimi predyspozycjami zawodowymi wybierz
jeden z listy „10 grup zawodowych, w których zatrudnienie najbardziej wzroœnie” (jeœli na
przedstawionych listach nie znajduj¹ siê zawody zgodne z Twoimi predyspozycjami
zawodowymi, to zapoznaj siê z innymi raportami na temat rynku pracy, dostêpnymi na stronie
www.bk.us.edu.pl/raporty-z-badan). Zapisz wybrany zawód w tabeli poni¿ej.
Zawody zgodne z moimi
predyspozycjami zawodowymi
1
2
3
4
5

Zawód poszukiwany przez pracodawców
1

Brawo! Dokona³eœ niezwykle wa¿nego wyboru, od którego bêd¹ zale¿eæ Twoje kolejne
poczynania.

Wiêcej raportów na temat rynku pracy
i sytuacji zawodowej absolwentów UŒ
znajdziesz na stronie:
www.bk.us.edu.pl/raporty-z-badan
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CEL MISJI
(co chcesz osi¹gn¹æ?)
D¹¿enie do objêcia wymarzonego i poszukiwanego przez pracodawców stanowiska powinieneœ
przekuæ na swój cel zawodowy. Badania prowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykaza³y, ¿e
osoby, które w trakcie studiów sprecyzowa³y swój cel zawodowy i opracowa³y pisemny plan jego
realizacji by³y bardziej zadowolone ze swojej pracy i zarabia³y œrednio 10 razy wiêcej ni¿ osoby,
które tego nie uczyni³y (B. Tracy, „Wyznaczanie celów”).
Cel zawodowy nale¿y zapisaæ w pierwszej osobie liczby pojedynczej („ja”), w czasie teraŸniejszym
(„teraz”) i z u¿yciem pozytywnych sformu³owañ („jestem”). Dodatkowo, powinien byæ SMART,
czyli:

S

PRECYZOWANY - jasny i zrozumia³y dla osoby, która go us³yszy

M

IERZALNY - mo¿liwy do zmierzenia i sprawdzenia, czy i kiedy zosta³ osi¹gniêty

A

MBITNY - niezbyt ³atwy do osi¹gniêcia

R

EALISTYCZNY - mo¿liwy do osi¹gniêcia

T

ERMINOWY - okreœlony w czasie

Przyk³adowy cel zawodowy zgodny z wymienionymi zasadami móg³by brzmieæ:
„W 2020 roku jestem specjalist¹ ds. PR w miêdzynarodowej korporacji”.
(terminowy) (mierzalny i pozytywny) (sprecyzowany) (ambitny, lecz realistyczny)

Zapisz swój cel zawodowy, zgodnie z omówionymi zasadami.
Mój cel zawodowy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................……………….
(terminowy) (mierzalny i pozytywny) (sprecyzowany) (ambitny, lecz realistyczny)
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A teraz wyobraŸ sobie, ¿e uda³o Ci siê go zrealizowaæ. Jak wygl¹dasz jako Superbohater na
rynku pracy? A jak jako Super-pracownik? Pokoloruj obrazek i dorysuj s³u¿bowe ubranie oraz
gad¿ety, z których bêdziesz korzystaæ w wymarzonej pracy. Nie zapomnij o nadaniu sobie superprzydomka!
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MIEJSCE MISJI
(gdzie pod¹¿asz?)
Znasz ju¿ topografiê rynku pracy i powód, dla którego musisz wyruszyæ w podró¿. Nie wiesz
jednak, gdzie powinieneœ siê udaæ, by wype³niæ sw¹ misjê. W tym celu przejrzyj drug¹ czêœæ
niniejszego „Przewodnika” lub przeszukaj zasoby serwisu www.biurokarier.edu.pl – wpisz nazwê
interesuj¹cego Ciê stanowiska i sprawdŸ, które firmy z Twojego regionu prowadz¹ na nie
rekrutacjê.
Zapisz ich nazwy w poni¿szej tabeli.
Firmy, które rekrutuj¹ pracowników na interesuj¹ce mnie stanowisko
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Zapoznaj siê z podstawowymi informacjami na temat wybranych firm – przejrzyj ich strony
internetowe, zweryfikuj pojawiaj¹ce siê na ich temat opinie, sprawdŸ jakie s¹ ich flagowe
produkty i us³ugi. Stwórz ranking trzech firm, w których najbardziej chcia³byœ pracowaæ.

Firmy, w których najbardziej chcia³bym pracowaæ
1
2
3

Oferty pracy i praktyk
znajdziesz w serwisie
www.biurokarier.edu.pl
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Zastanów siê, w jaki sposób mo¿esz pielêgnowaæ posiadane kompetencje oraz zdobyæ te, których
Ci brakuje. Pamiêtaj, ¿e wiele mo¿liwoœci rozwoju oferuje Ci Uniwersytet Œl¹ski. Poza
zdobywaniem wiedzy i budowaniem kompetencji zawodowych w procesie kszta³cenia mo¿esz
tak¿e zdobyæ cenne doœwiadczenia podczas wymiany studenckiej (program MOST, program
Erasmus), uczestnicz¹c w dzia³alnoœci kó³ naukowych lub organizacjach studenckich (AZS,
AIESEC, AEGEE, Samorz¹d Studencki), a tak¿e bior¹c udzia³ w szkoleniach i warsztatach
organizowanych przez Biuro Karier UŒ.
Poni¿ej zapisz swoje przemyœlenia.
Mocne strony

W jaki sposób bêdê
je pielêgnowaæ?

S³abe strony

W jaki sposób bêdê
je zmieniaæ?

Czas wróciæ do Twojego celu zawodowego. ¯eby nie pozosta³ on jedynie w sferze marzeñ musisz
szczegó³owo zaplanowaæ sposób jego realizacji. Wstañ z krzes³a i zrób 10 kroków w przód,
wyobra¿aj¹c sobie, ¿e ka¿dy krok to pewien okres Twojego ¿ycia. Zastanów siê, jakie dzia³ania
musia³byœ podj¹æ w okresie 10 lat, aby zrealizowaæ swoj¹ wizjê. Wykonaj krok w ty³ i zastanów siê,
co musisz osi¹gn¹æ za 7 lat, aby przybli¿yæ siê do realizacji marzeñ. Wycofuj¹c siê stopniowo myœl,
co nale¿y zrobiæ w trakcie najbli¿szych 5 lat, 3 lat, 1 roku, 6 miesiêcy, 3 miesiêcy, 1 miesi¹ca
i 2 tygodni, aby osi¹gn¹æ sukces w przysz³oœci. W ten sposób wytyczy³eœ swój indywidualny szlak
sukcesu. Usi¹dŸ wygodnie i zapisz wszystkie cele (tzw. kamienie milowe), które przysz³y Ci do
g³owy podczas „planowania od ty³u”, a tak¿e sposób ich osi¹gniêcia (zadania), zak³adany termin
ich realizacji, oznaki osi¹gniêcia sukcesu (wskaŸniki) i planowan¹ nagrodê za realizacjê celu.
Uwzglêdnij przy tym swoje przemyœlenia z poprzedniego æwiczenia – na temat posiadanych
i brakuj¹cych kompetencji.
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okres
realizacji

10 lat

7 lat

5 lat

3 lata

1 rok

6 miesiêcy

3 miesi¹ce

1 miesi¹c

2 tygodnie
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cele
szczegó³owe

zadania

termin
realizacji

wskaŸnik
realizacji

nagroda

Jak najszybciej przyst¹p do realizacji jednego z celów szczegó³owych, które wyznaczy³eœ dla
najbli¿szych dwóch tygodni. Realizuj jedno zadanie po drugim – to uczy doprowadzania
rozpoczêtych dzia³añ do koñca i mobilizuje do realizacji kolejnych zadañ.
Nie zapomnij, by nagradzaæ siê za ka¿de zrealizowane zadanie!

Informacje na temat
aktualnych
szkoleñ i warsztatów
znajdziesz na stronie
www.bk.us.edu.pl
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.

ZADANIA DO WYKONANIA

.
Z wiedz¹, w którym kierunku chcesz pod¹¿aæ, nie pozosta³o Ci nic innego, jak zacz¹æ dzia³aæ!
Zacznij od poni¿szej wykreœlanki - znajdŸ 5 wyrazów zwi¹zanych z karier¹ zawodow¹.
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No, w³aœnie. W ¿yciu, niczym w powy¿szej wykreœlance, zdarza siê, ¿e osoby dobrze wykszta³cone
nie znajduj¹ pracy lub trafiaj¹ na inne przeszkody w rozwoju swojej kariery. Dlaczego?
Najczêœciej przyczyna tkwi w tym, ¿e nie potrafi¹ wyeksponowaæ swoich atutów!
Czy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek, dlaczego Superbohaterowie nosz¹ maski i kostiumy
w charakterystyczne wzory, podkreœlaj¹ce ich wysportowane sylwetki? Przecie¿ wiêkszoœæ z nich
nie utraci³aby swoich umiejêtnoœci w zwyk³ych, codziennych ubraniach. Có¿, ka¿dy kto
w dzieciñstwie chocia¿ raz z wypiekami na twarzy biega³ z kocem udrapowanym na ramionach,
wie doskonale, ¿e kostium sprzyja dokonaniu siê niezwyk³ej przemiany. Kiedy zwyk³y Peter
Parker zak³ada swój pajêczy strój staje siê kimœ wiêcej ni¿ cz³owiekiem – przemienia siê w SpiderMana, symbol i synonim sprawiedliwoœci. Zauwa¿, ¿e super-kostium oddzia³uje zarówno na jego
psychikê – oddzielaj¹c go od „zwyk³ej” czêœci jego osobowoœci, jak i na psychikê zwyk³ych ludzi –
nak³adaj¹c na niego nadzwyczajne obowi¹zki i oczekiwania. Strój nie pozwala mu wtopiæ siê
w t³o, staje siê emblematem jego gotowoœci do poœwiêcenia swego ¿ycia dla dobra innych.
Podobnie rzecz siê ma w przypadku Superbohatera na rynku pracy – pracodawca oczekuje, ¿e
opakujesz sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci w super-kostium, symbolizuj¹cy Twój profesjonalizm
i gotowoœæ do zaanga¿owania siê w dzia³alnoœæ i rozwój firmy. Na Twój kostium sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce elementy: marka w Internecie, CV i list motywacyjny, a tak¿e wygl¹d i zachowanie
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Co mo¿esz zrobiæ, by wywo³aæ zachwyt pracodawcy swym
kostiumem?
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zaprojektuj swój emblemat
Wszyscy posiadamy jak¹œ markê, czyli obietnicê cech, umiejêtnoœci i wartoœci, którymi kierujemy
siê w ¿yciu. Swoj¹ markê budujesz podczas ka¿dej rozmowy prywatnej i biznesowej, ka¿dego
dzia³ania na rzecz lub szkodê innej osoby, ka¿dej bytnoœci odnotowanej w Internecie – niezale¿nie
od tego, czy robisz to w pe³ni œwiadomie i konsekwentnie, czy wrêcz przeciwnie. Potraktuj swoj¹
markê jak emblemat na piersi – to Twój osobisty „znak jakoœci”.
Swoj¹ markê mo¿esz zbudowaæ w 5 krokach:
Krok 1: Zacznij od zaplanowania strategii obecnoœci w mediach i sieci. Nie bêdzie to
mo¿liwe bez doprecyzowania swojego celu zawodowego. Musisz wiedzieæ dok¹d
zmierzasz – w innym przypadku „ka¿da droga jest dobra, by dotrzeæ gdziekolwiek”. Jeœli nie
zrobi³eœ tego wczeœniej, koniecznie zajrzyj do poprzednich rozdzia³ów, a nastêpnie wpisz swój cel
zawodowy poni¿ej.
Mój cel zawodowy:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Teraz przeprowadŸ analizê swoich zalet i sukcesów. Wybierz spoœród nich te, którymi chcia³byœ
siê pochwaliæ, a przy tym wspieraj¹ Twój cel zawodowy i wizerunek, jaki chcesz prezentowaæ.
Uwzglêdnij swoje wnioski z æwiczenia na temat posiadanych i brakuj¹cych kompetencji (str. 15).
Moje silne strony:
- jakie s¹ moje zalety?
- jakie s¹ moje umiejêtnoœci?
- co robiê dobrze?
- w czym mam najwiêksze doœwiadczenie?
- w czym tkwi moja przewaga nad innymi?
- co dobrego mówi¹ o mnie inni ludzie?
- czy inni ludzie dostrzegaj¹ moje silne strony?

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

W odkrywaniu Twoich mocnych
i s³abych stron pomo¿e Ci
doradca kariery w Biurze Karier UŒ
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Krok 2: Koniecznie sprawdŸ, jakie informacje na Twój temat pracodawca mo¿e znaleŸæ aktualnie
w Internecie. „Wygoogluj” swoje imiê i nazwisko, i przejrzyj co najmniej 20 wyników
wyszukiwania. Zrób to nawet w przypadku, gdy nie korzystasz z Internetu – bez w¹tpienia
korzystaj¹ z niego Twoi znajomi, którzy upubliczniaj¹ Wasze zdjêcia i opisuj¹ wydarzenia,
w których braliœcie udzia³. Jeœli znajdziesz zbyt prywatne lub negatywne informacje na swój
temat, spróbuj zmieniæ ustawienia dostêpu do nich lub je usun¹æ. Jeœli natomiast nie znajdziesz na
swój temat ¿adnych informacji, to… prawdopodobnie nie zainteresujesz pracodawcy swoj¹ osob¹
i zostaniesz pominiêty w rekrutacji. Nie pozwól na to.
Krok 3: Daj siê znaleŸæ! Budowê swojego wizerunku w Internecie rozpocznij od za³o¿enia profili
na portalach biznesowych i spo³ecznoœciowych. Wybór portali powinien byæ podyktowany
Twoim celem zawodowym. Jeœli zdecydujesz siê stworzyæ profile na kilku portalach, to zadbaj, by
znalaz³y siê tam spójne informacje na Twój temat, a jednoczeœnie, by nie by³y one identyczne.
Wyka¿ siê kreatywnoœci¹ - pos³uguj siê ró¿nymi zdjêciami z tej samej sesji zdjêciowej, zmieniaj
s³owa, modyfikuj szablony.

Portale biznesowe:
Portale artystyczne:
Portale bran¿owe:
Portale spo³ecznoœciowe:
Portale zawodowe:

LinkedIn, GoldenLine, Xing
Artserwis, Deviantart, Digart, Talent, Instagram,
Pinterest, Periscope, Vine, YouTube
PRoto, Treco
Facebook, Nasza-klasa, Blip, Twitter, Google+
Biurokarier.edu.pl, Infopraca.pl, Pracuj.pl

Krok 4: Poka¿ œwiatu, co Ciê interesuje – dziel siê swoimi przemyœleniami i wiedz¹. Zapisz siê do
grup zwi¹zanych z Twoj¹ bran¿¹ (np. LinkedIn) i zabieraj g³os w dyskusjach na forach. Daj siê
poznaæ jako osoba kompetentna, znaj¹ca temat i maj¹ca doœwiadczenie w swojej dziedzinie.
Mo¿esz te¿ – poprzez rozmaite wtyczki – zintegrowaæ portale spo³ecznoœciowe z biznesowymi,
np. Facebook-a z Twitter-em, Blip-em, LinkedIn-em czy Amazon-em. W ten sposób umo¿liwisz
rekruterowi dostêp do informacji na temat przebiegu Twojej kariery, posiadanego przez Ciebie
doœwiadczenia, a tak¿e Twoich zainteresowañ i pasji – w jednym miejscu. SprawdŸ wszystkie
mo¿liwoœci portali i wybierz te, które odpowiadaj¹ Twojej osobie i bran¿y, któr¹ jesteœ
zainteresowany.
Krok 5: Pielêgnuj swoj¹ markê przez ca³e ¿ycie – aktualizuj wpisy, systematycznie pracuj nad
swoim wizerunkiem. Nie osiadaj na laurach nawet, gdy otrzymasz wymarzon¹ pracê. Twoje
pomys³y, energia i zapa³ mog¹ zostaæ dostrze¿one przez headhunterów, którzy zaproponuj¹
Ci jeszcze lepsz¹ posadê. Dbaj zatem, aby po wpisaniu w wyszukiwarce Twojego imienia
i nazwiska pojawia³y siê takie wyniki, które s¹ zgodne z Twoim celem zawodowym.
Pamiêtaj, by Twój profil w sieci by³ kompatybilny z wizerunkiem, który prezentujesz na co
dzieñ. Mo¿esz tworzyæ nawet najbardziej kreatywne profile, dodawaæ profesjonalne zdjêcia
i elokwentne wypowiedzi, jednak tworzenie wyimaginowanego obrazu Twojej osoby na nic siê
zda, gdy spotkasz siê z pracodawc¹ twarz¹ w twarz. Nie k³am, personal branding to umiejêtne
przedstawienie swoich dobrych stron, zalet i osi¹gniêæ, a nie oszukiwanie. Marki komiksowych
Superbohaterów s¹ silne, poniewa¿ dzia³aj¹ oni najlepiej, jak potrafi¹ i zawsze w zgodzie ze sob¹.
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przygotuj ekwipunek: CV i LM
Nastêpnym krokiem do zdobycia wymarzonego stanowiska jest przes³anie superdokumentów aplikacyjnych, dziêki którym pracodawca zaprosi Ciê do udzia³u w kolejnych
etapach selekcji. Dla wielu kandydatów to w³aœnie ten etap jest najtrudniejszy – rozsy³aj¹
dziesi¹tki aplikacji, a odzew jest niewielki. Niestety, Ÿle skonstruowane dokumenty potrafi¹
przekreœliæ szanse nawet najlepiej przygotowanych kandydatów. Co mo¿esz zrobiæ, by
przekonaæ pracodawcê, ¿e za aplikacj¹ stoi osoba, któr¹ warto zatrudniæ?
Podstawowym dokumentem aplikacyjnym wymaganym przez pracodawców jest ¿yciorys (CV).
Idealne CV powinno byæ tworzone pod konkretn¹ ofertê lub okreœlone stanowisko (co oznacza,
¿e w ka¿dej aplikacji nale¿y dokonaæ osobnej selekcji dotychczasowych dokonañ, posiadanych
umiejêtnoœci i zdobytego doœwiadczenia), a przy tym mieæ jasn¹ i uporz¹dkowan¹ konstrukcjê
(wyraŸny podzia³ na poszczególne czêœci, kolejnoœæ podawania i w³aœciwe eksponowanie
najwa¿niejszych informacji). Wa¿na jest tak¿e oprawa, czyli odpowiednia szata graficzna
i formatowanie dokumentu. Jeœli dokument bêdzie d³u¿szy ni¿ dwie strony A4, niejasny,
nieczytelny lub œci¹gniêty z Internetu, to najprawdopodobniej aplikacja pozostanie bez echa.
W zamieszczonym poni¿ej formularzu znajdziesz wiêcej przydatnych wskazówek. W oparciu
o niego stwórz w³asne CV.

na jedno og³oszenie sp³ywa
oko³o 250 CV

pierwsze CV na opublikowan¹ ofertê
wp³ywa po oko³o 200 sekundach

rekruter poœwiêca na analizê
jednego CV oko³o 30 sekund

76% CV jest odrzucanych ze wzglêdu
na nieprofesjonalnie brzmi¹cy adres e-mail
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IMIÊ I NAZWISKO
Krótkie zdanie na temat kompetencji, które posiadasz i s¹ kluczowe dla stanowiska, na które aplikujesz.

Adres: korespondencyjny (nie zameldowania)
Tel.: ...
E-mail: imiê.nazwisko@domena.pl

EDUKACJA
(od-do) miesi¹c+rok
(od-do) miesi¹c+rok
DOŒWIADCZENIE
(od-do) miesi¹c+rok

(od-do) miesi¹c+rok

DZIA£ALNOŒÆ DODATKOWA
(od-do) miesi¹c+rok
(od-do) miesi¹c+rok

Nazwa uczelni, kierunek, specjalizacja
Nazwa szko³y œredniej (jeœli profilowana!), profil

Nazwa firmy (bran¿a), miasto, nazwa stanowiska (praca/sta¿/praktyka):
- zakres obowi¹zków (jêzykiem korzyœci)
- zakres obowi¹zków (jêzykiem korzyœci)
Nazwa firmy (bran¿a), miasto, nazwa stanowiska (praca/sta¿/praktyka):
- zakres obowi¹zków
- zakres obowi¹zków

dzia³alnoœæ w Ko³ach Naukowych
Nazwa firmy (bran¿a), miasto, nazwa stanowiska (wolontariat):
- zakres obowi¹zków
- zakres obowi¹zków

UMIEJÊTNOŒCI
- znajomoœæ jêzyków obcych (stopieñ znajomoœci: A1/A2/B1/B2/C1/C2, certyfikaty)
- znajomoœæ programów komputerowych (nazwa programu - stopieñ znajomoœci: podstawowy/dobry/bieg³y)
- prawo jazdy (kategoria)
- kursy, szkolenia, warsztaty, uprawnienia (nazwa, data realizacji, nazwa instytucji realizuj¹cej)
KOMPETENCJE
np. zwi¹zane z potencja³em:
np. zwi¹zane z odpornoœci¹:
np. zwi¹zane z zadaniami:
np. zwi¹zane z ludŸmi:
np. zwi¹zane z motywacj¹:
np. zwi¹zane z narzêdziami:

komunikatywnoœæ, kreatywnoœæ, myœlenie analityczne, elastycznoœæ, mobilnoœæ
asertywnoœæ, odpornoœæ na stres, branie odpowiedzialnoœci, konsekwencja
samodzielnoœæ, sumiennoœæ, dok³adnoœæ, orientacja na cel, nastawienie biznesowe
praca zespo³owa, budowanie relacji, orientacja na klienta, uczenie siê i szkolenie
d¹¿enie do rozwoju, mobilizowanie innych, zaanga¿owanie, etyka i profesjonalizm
planowanie i koordynowanie, organizacja pracy, zarz¹dzanie i delegowanie

ZAINTERESOWANIA
prawdziwe i uszczegó³owione, niekoniecznie zwi¹zane z prac¹

Aktualna klauzula dotycz¹ca danych osobowych.
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IMIÊ I NAZWISKO:
Profil zawodowy:

Pomiñ informacje o:
stanie cywilnym, miejscu
urodzenia, nr PESEL,
narodowoœci, wyznaniu,
imionach rodziców

EDUKACJA
(
(
DOŒWIADCZENIE
(
-

Adres:
Tel.:
E-mail:

Miejsce na Twoje
biznesowe zdjêcie

Pomiñ informacje o:
szkole podstawowej,
gimnazjalnej, œredniej
(jeœli bez profilu), temacie
pracy magisterskiej

Pamiêtaj o:
zasadzie odwróconej
chronologiii

(
DZIA£ALNOŒÆ DODATKOWA
(
(
UMIEJÊTNOŒCI
KOMPETENCJE
n
n
n
n
n
n

Pomiñ informacje o:
zarobkach, osi¹gniêciach

Pomiñ informacje o:
kursach niezgodnych
z ofert¹, na któr¹ aplikujesz
i zagadnieniach omawianych
podczas kursów

Pomiñ informacje o:
kompetencjach, których
nie posiadasz

ZAINTERESOWANIA
p

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).
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Przygotowuj¹c dokument pamiêtaj, ¿e to Twój pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawc¹ –
wizytówka, która powinna przedstawiaæ Ciê w korzystny i interesuj¹cy sposób. Zadbaj o to, by
w Twoim CV znalaz³y siê tylko informacje prawdziwe (jako Superbohater nie mo¿esz pozwoliæ
sobie na k³amstwo, poniewa¿ jego wyjœcie na jaw wp³ynie niekorzystnie na Twój wizerunek
i markê osobist¹), a przy tym pozbawione b³êdów ortograficznych, literówek, b³êdów logicznych
lub zwi¹zanych z formatowaniem.
Drugim dokumentem, którego pracodawcy mog¹ wymagaæ od Ciebie w procesach rekrutacji
i selekcji jest list motywacyjny. Kandydaci czêsto wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e listu nikt nie czyta,
wobec czego kopiuj¹ szablony z Internetu i przepisuj¹ sformu³owania, które pasuj¹ do
przeciêtnego Kowalskiego aplikuj¹cego na jakiekolwiek stanowisko. Jako Superbohater nie
mo¿esz wybraæ tej drogi! Skoro pracodawca wymaga od Ciebie tego dokumentu to mo¿esz mieæ
pewnoœæ, ¿e go przeczyta.
Kluczowym aspektem w pisaniu listu motywacyjnego – jak wskazuje jego nazwa – jest…
MOTYWACJA. Motywacja pojmowana jest tutaj w sposób dwojaki – chodzi zarówno o Twoj¹
motywacjê (dlaczego chcesz siê zatrudniæ w konkretnej firmie i na konkretnym stanowisku?), jak
równie¿ o motywacjê pracodawcy (dlaczego pracodawca powinien Ciê zatrudniæ?). Kluczem do
napisania dobrego listu motywacyjnego jest postawienie siê w sytuacji kogoœ, kto ma Ciê
zatrudniæ i przemyœlenie, jakimi informacjami i w jakiej formie chcia³byœ byæ przekonywany.
W³aœciwie na tym mo¿na by skoñczyæ, bo reszta dzia³añ to pochodne tego kluczowego ruchu.
Zastanów siê przez chwilê nad tym, jakie czynniki motywuj¹ Ciê do podjêcia pracy na
wymarzonym stanowisku w wybranej przez Ciebie firmie. Pomiñ zarobki – to, ¿e motywuj¹ nas
pieni¹dze jest rzecz¹ oczywist¹ i ka¿dy pracodawca doskonale o tym wie. Uszereguj
wymienione poni¿ej czynniki motywacji – od najwa¿niejszych do najmniej wa¿nych.

Moje czynniki motywacji:
zarobki
uznanie
presti¿
niezale¿noœæ
poczucie kontroli
poczucie w³asnej wartoœci
rozwój osobisty
osi¹gniêcia
rozwój zawodowy
stabilnoœæ zatrudnienia
polityka prorodzinna firmy
work-life balance
24

zarobki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Teraz odpowiedz na poni¿sze pytania:
1. Dlaczego aplikujê na konkretne og³oszenie lub do konkretnej firmy?
............................................................................................................................................................................................
2. Jakie s¹ moje kluczowe kompetencje, które mogê wykorzystaæ na tym stanowisku?
............................................................................................................................................................................................
3. Jakimi sukcesami mogê siê pochwaliæ?
............................................................................................................................................................................................
4. Jakie cechy pomog¹ mi w realizacji powierzonych zadañ?
............................................................................................................................................................................................
5. Jakie korzyœci bêdzie mia³ pracodawca z zatrudnienia mnie?
............................................................................................................................................................................................
Czas przyst¹piæ do pisania listu! Skuteczny list motywacyjny, podobnie jak CV, jest skierowany do
konkretnej firmy, na konkretne stanowisko lub jest odpowiedzi¹ na tê, a nie inn¹ ofertê pracy. List
powinien mieœciæ siê na jednej stronie A4, byæ zwiêz³y i przejrzysty (wykorzystaj akapity,
justowanie i podkreœlanie najwa¿niejszych informacji). Jeœli zdecydowa³eœ siê na okreœlon¹
grafikê i czcionkê w CV – wykorzystaj te elementy równie¿ w liœcie. Widaæ wtedy spójnoœæ, dba³oœæ
o szczegó³y oraz profesjonalizm w podejœciu. Pamiêtaj, ¿eby nie powielaæ informacji zawartych
w CV - pracodawca wie ju¿, jakie masz wykszta³cenie, doœwiadczenie i kwalifikacje. Teraz chce siê
dowiedzieæ, dlaczego chcesz pracowaæ na konkretnym stanowisku w jego firmie.
List motywacyjny, podobnie jak CV, powinieneœ zapisaæ w formacie *.pdf i nazwaæ wed³ug
schematu „LM - imiê i nazwisko”.

Z pomoc¹ doradcy kariery w Biurze
Karier UŒ przygotujesz efektywne
dokumenty aplikacyjne.

W formularzu zamieszczonym na kolejnej stronie znajdziesz dodatkowe wskazówki.
W oparciu o nie stwórz w³asny list motywacyjny.
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Miejscowoœæ i data

IMIÊ I NAZWISKO
Adres: korespondencyjny (nie zameldowania)
Tel.:
...
E-mail: imiê.nazwisko@domena.pl
Wpisz adresata
(najlepiej imiê i nazwisko
osoby rekrutuj¹cej)

Rozpocznij zwrotem
grzecznoœciowym
Wyjaœnij sk¹d wiesz
o naborze i na jakie
stanowisko aplikujesz

Imiê i nazwisko
Stanowisko/Dzia³
Nazwa firmy i adres

Szanowna/y/i Pani/Panie/Pañstwo,
z zainteresowaniem przeczyta³am og³oszenie zamieszczone w serwisie
www.biurokarier.edu.pl, dotycz¹ce mo¿liwoœci zatrudnienia na
stanowisku specjalisty ds. PR w Pañstwa firmie.

Przedstaw siê krótko
i udowodnij, ¿e posiadasz
kompetencje zgodne
z wymogami
(ka¿dy atut uargumentuj)

Jestem studentk¹ V roku kierunku Sztuka pisania na Uniwersytecie
Œl¹skim w Katowicach. W trakcie studiów by³am cz³onkiem Samorz¹du
Studenckiego, gdzie zdoby³am doœwiadczenie w organizacji imprez
studenckich, np. Juwenaliów. Dodatkowo, redagowa³am teksty do
magazynu studenckiego „Suplement”. Biegle w³adam jêzykiem angielskim
- mia³am mo¿liwoœæ doskonalenia umiejêtnoœci jêzykowych podczas
zagranicznej wymiany studenckiej.

Opisz krótko swoje
zdolnoœci interpersonalne
- podaj swoje zalety
i uargumentuj je tak, aby
wydawa³y siê przydatne
w przysz³ej pracy

Wiem, ¿e do obowi¹zków specjalisty ds. PR nale¿y planowanie dzia³añ
z zakresu media relations, przygotowywanie materia³ów prasowych
oraz budowanie i utrzymywanie sta³ych relacji z interesariuszami.
Podczas realizacji tych zadañ z pewnoœci¹ przydatna oka¿e siê
posiadana przeze mnie wiedza merytoryczna z zakresu PR, a tak¿e
umiejêtnoœæ swobodnego formu³owania myœli, komunikatywnoœæ
i otwartoœæ na otoczenie.

Wyka¿ siê znajomoœci¹
specyfiki pracy w firmie,
by nie odniesiono wra¿enia,
¿e ten sam LM wysy³asz
do wielu adresatów

W zwi¹zku z fuzj¹ Pañstwa firmy z niemieck¹ firm¹ XYZ uwa¿am, ¿e
posiadane przeze mnie kompetencje - a w szczególnoœci wysoka
odpornoœæ na stres i umiejêtnoœæ podejmowania szybkich decyzji
- mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne.

Zasugeruj formê
kontaktu i podziêkuj
za poœwiêcony czas
Zakoñcz zwrotem
grzecznoœciowym
Podpisz siê
(najlepiej odrêcznie)
i wyœlij skan
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Z przyjemnoœci¹ zaprezentujê swoj¹ kandydaturê podczas bezpoœredniej
rozmowy. Dziêkujê za poœwiêcenie czasu na zapoznanie siê z moj¹
aplikacj¹.
Z powa¿aniem,
Superbohaterka

.................................................................................

IMIÊ I NAZWISKO
Adres: .........................................................
Tel.:
.........................................................
E-mail: .........................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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za³ó¿ super-kostium
Uda³o siê! Przygotowa³eœ super-dokumenty aplikacyjne, przedstawiaj¹ce Twoje superumiejêtnoœci. Nic dziwnego, ¿e pracodawca zaprosi³ Ciê na rozmowê kwalifikacyjn¹.
Jak zrobiæ na nim dobre wra¿enie?
Dotychczas pracodawca zaznajomi³ siê jedynie z pozytywnymi „plotkami” na Twój temat
(Internet i dokumenty aplikacyjne daj¹ Ci mo¿liwoœæ manipulowania informacjami na swój
temat), teraz oczekuje spotkania „twarz¹ w twarz”. Musisz przybyæ do niego odziany w superkostium i swym zachowaniem przekonaæ go, ¿e ma do czynienia z Superbohaterem na rynku
pracy. Zanim wyruszysz na spotkanie przygotuj siê zgodnie z poni¿sz¹ list¹ kontroln¹.
Moja lista kontrolna przed rozmow¹ kwalifikacyjn¹:
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Czas przygotowaæ odpowiedni strój biznesowy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podobnie jak
w innych sytuacjach, ma miejsce tzw. efekt pierwszego wra¿enia. Analogicznie do komiksowych
Superbohaterów – gdy przybêdziesz na wyznaczone miejsce, ludziom wystarczy „rzut oka”, by
oceniæ, czy maj¹ w Tobie przyjaciela i wybawcê czy wroga. Wygl¹d i pocz¹tkowe 10 sekund
spotkania determinuj¹ ocenê Twojej osoby. Oczywiœcie, Twoje póŸniejsze zachowanie i to, co
bêdziesz mówi³ mo¿e zatrzeæ (lub wywrzeæ) z³e wra¿enie, ale po co utrudniaæ sobie ¿ycie?
Na rozmowie kwalifikacyjnej powinieneœ wygl¹daæ schludnie. Najlepiej, jeœli ubierzesz siê
zgodnie z dress codem obowi¹zuj¹cym w firmie lub podobnie, jak osoby pracuj¹ce na stanowisku,
o które siê ubiegasz. Pamiêtaj, ¿e im luŸniejsza atmosfera w pracy i bardziej kreatywne
stanowisko, tym mniej oficjalny mo¿e byæ Twój strój. Jeœli jednak nie masz pewnoœci, czy Twój
strój bêdzie wpisywa³ siê w te trendy, to lepiej, abyœ ubra³ siê zgodnie z poni¿szymi zasadami:

FRYZURA: g³adko przyczesana, w³osy
spiête w koñski ogon lub kok, grzywka
niezas³aniaj¹ca twarzy (unikaj:
krzykliwych, b³yszcz¹cych lub infantylnych
ozdób, nienaturalnych kolorów w³osów)
MAKIJA¯: delikatny
DODATKI: delikatne, harmonijne, nie
wiêcej ni¿ 5 sztuk (unikaj: okularów
przeciws³onecznych, du¿ej
lub jaskrawej bi¿uterii)
TOREBKA: klasyczna, kanciasta
(unikaj: okr¹g³ej)
KOSZULA: z niewielkim dekoltem, nie
ods³aniaj¹ca pach
SPÓDNICA: do kolan lub po³owy ³ydki
RAJSTOPY(obowi¹zkowe, nawet latem!):
cieliste
BUTY: klasyczne, o zakrytych palcach,
na niewysokim obcasie, wypastowane

TWARZ: starannie ogolona lub
przystrzy¿one w¹sy i broda
DODATKI: jeœli spinki to dopasowane
do klamry paska, klasyczny zegarek
(unikaj: okularów przeciws³onecznych,
sportowego zegarka)
GARNITUR/MARYNARKA: w stonowanych
kolorach, rêkaw powinien siêgaæ do
nadgarstka
KOSZULA: zapiêta pod szyj¹, z d³ugim
rêkawem, musi wspó³graæ z garniturem
KRAWAT (obowi¹zkowy!): dopasowany do
koszuli, o szerokoœci adekwatnej do klapy
marynarki
SPODNIE: ciemne, ze skórzanym paskiem wspó³graj¹cym z kolorem obuwia
SKARPETY: odpowiednio d³ugie
(by siedz¹c, nie by³o widaæ go³ej ³ydki),
w klasycznych kolorach lub wzorach
(granatowe, czarne, romby)
BUTY: skórzane, pe³ne, najlepiej sznurowane,
na p³askiej podeszwie, wypastowane
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A teraz ubierz lalki na rozmowê kwalifikacyjn¹, zgodnie z omówionymi zasadami.
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Jesteœ gotowy? W takim razie ruszaj!
W budynku powinieneœ pojawiæ siê oko³o 5 minut przed spotkaniem. Jeœli dotrzesz wczeœniej, to
postaraj siê nie wchodziæ, lecz poczekaæ na zewn¹trz (np. w samochodzie lub pobliskim sklepie),
natomiast w przypadku, gdy masz siê spóŸniæ – zadzwoñ i uprzedŸ o tym pracodawcê.
Wchodz¹c do budynku wycisz telefon. Zawsze przepuszczaj w drzwiach kobiety i osoby, które
z budynku wychodz¹ (podobnie rzecz siê ma w przypadku windy). Przywitaj siê z osob¹
w recepcji, przedstaw siê, powiedz w jakiej sprawie przyszed³eœ, z kim i o której godzinie jesteœ
umówiony. Poczekaj, a¿ osoba prowadz¹ca spotkanie poprosi Ciê o wejœcie do pokoju i zajêcie
konkretnego miejsca, na którym mo¿esz usi¹œæ.
Wed³ug etykiety biznesowej jako pierwszy rêkê powinien podaæ gospodarz (rekruter lub
pracodawca) – w takim przypadku Twoja d³oñ nie powinna byæ spocona, uœcisk powinien byæ
umiarkowanie silny i trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 2-3 sekundy. Podczas podawania rêki spójrz rozmówcy
w oczy i przedstaw siê. Jest to równie¿ dobry moment na wymianê wizytówkami. Jeœli rozmówca
nie wyci¹ga do Ciebie rêki, to wystarczy, ¿e skiniesz g³ow¹ i przywitasz siê formalnie (np. poprzez
„dzieñ dobry”). Wreszcie mo¿esz usi¹œæ.
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rozpraw siê z podchwytliwymi pytaniami
Standardowa rozmowa kwalifikacyjna sk³ada siê z nastêpuj¹cych po sobie elementów:
krótkiego przedstawienia siê przez rekrutera i udzielenia przez niego informacji na temat firmy,
stanowiska oraz obowi¹zków przysz³ego pracownika; rozmowy z kandydatem; pytañ kandydata
i negocjacji p³acowych. Zasadnicz¹ czêœci¹ rozmowy s¹ pytania zadawane przez rekrutera.
Chocia¿ wiêkszoœæ kandydatów obawia siê kreatywnych pytañ typu: „ile pi³eczek golfowych
zmieœci siê w autobusie?”, to rekruterzy przyznaj¹, ¿e najbardziej podchwytliwymi pytaniami
okazuj¹ siê te… najbardziej standardowe. Przyjrzyj siê zatem, dziesiêciu z pozoru b³ahym
pytaniom, których nie nale¿y lekcewa¿yæ podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Pytanie 1: Proszê opowiedzieæ coœ o sobie.
O co chodzi?
Pytanie to pojawia siê zazwyczaj jako pierwsze w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ma ono roz³adowaæ wstêpne napiêcie, jest przyczynkiem do dalszej rozmowy.
Pozwala tak¿e oceniæ komunikatywnoœæ kandydata, jego stan emocjonalny
i umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem.
Jak odpowiedzieæ?
OdpowiedŸ powinna byæ krótka, zwiêz³a i spójna. Warto przedstawiæ swoje
wykszta³cenie, ostatnie doœwiadczenie zawodowe, najwa¿niejsze osi¹gniêcia
zawodowe, posiadane umiejêtnoœci i cechy charakteru.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Ukoñczy³em studia na kierunku marketing. Posiadam doœwiadczenie zawodowe na
stanowisku „doradcy ds. klienta” - zdobyte w ramach praktyk studenckich. Potrafiê
realizowaæ cele sprzeda¿owe i budowaæ trwa³e relacje z klientami. Moi wspó³pracownicy
mówi¹, ¿e jestem osob¹ odpowiedzialn¹, sumienn¹ i konsekwentn¹.
Czego unikaæ?
Nie opowiadaj d³ugo i rozwlekle o swoim ¿yciu osobistym, dzieciñstwie, szkole
œredniej, studiach i zainteresowaniach (nawet jeœli faktycznie s¹ interesuj¹ce).
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Pytanie 2: Wymieñ trzy swoje zalety.
O co chodzi?
Tym pytaniem rekruter sprawdza, czy posiadasz wymagane cechy oraz czy te¿
aplikowa³eœ „z przypadku”.
Jak odpowiedzieæ?
Powinieneœ wymieniæ takie swoje mocne strony, umiejêtnoœci i kwalifikacje, które s¹
bezpoœrednio zwi¹zane z charakterem pracy i stanowiskiem, o które siê ubiegasz.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Jestem bardzo dobrze zorganizowany - utrzymujê porz¹dek w dokumentacji i na
stanowisku pracy, a tak¿e efektywnie zarz¹dzam swoim czasem. Jestem te¿
systematyczny i sumienny, dziêki czemu koñczê powierzone mi zadania przed
wyznaczonym terminem. Myœlê, ¿e moje mocne strony mogê wykorzystaæ z po¿ytkiem dla
rozwoju Pañstwa firmy.
Czego unikaæ?
Nie wymieniaj swoich zalet jednym tchem, bez zastanowienia. Wstrzymaj siê na
moment, aby rekruter odniós³ wra¿enie, ¿e siê zastanawiasz.

Pytanie 3: Jakie by³o Twoje najwiêksze osi¹gniêcie?
O co chodzi?
W ten sposób rekruter sprawdza Twój system wartoœci i poziom ambicji, a tak¿e
sposób, w jaki d¹¿ysz do celu (czy jest to przemyœlana strategia, czy te¿ wynik
przypadku).
Jak odpowiedzieæ?
Zastanów siê, które dzia³ania z Twojego ¿ycia œwiadcz¹ o Twojej skutecznoœci
i zaprezentuj je. Jeœli posiadasz doœwiadczenie zawodowe powinieneœ opisaæ
osi¹gniêcie zwi¹zane z poprzedni¹ prac¹, np. uzyskanie tytu³u Pracownika Roku,
stworzenie nowego produktu, zwiêkszenie obrotów firmy o 20%. Jeœli nie posiadasz
doœwiadczenia zawodowego mo¿esz podaæ znacz¹ce osi¹gniêcie artystyczne/
naukowe/ sportowe. Nie obawiaj siê, ¿e zostaniesz uznany za osobê narcystyczn¹ – to
mo¿e byæ Twoja jedyna szansa na poinformowanie rekrutera o Twoich zdolnoœciach.
Przyk³adowa odpowiedŸ
W trakcie studiów by³em cz³onkiem Ko³a Naukowego Farmaceutów. W roku akademickim
2012/2013 zorganizowa³em cykl szkoleñ z zakresu „regulacji prawnych w przemyœle
farmaceutycznym”, których zwieñczeniem by³a - równie¿ zorganizowana przeze mnie –
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty rozwoju badañ klinicznych”.
Organizacja tego wydarzenia wymaga³a ode mnie wielu umiejêtnoœci, m.in. zarz¹dzania
czasem, odpornoœci na stres, komunikatywnoœci i kreatywnoœci, ale uwa¿am, ¿e by³o
warto - konferencja okaza³a siê prawdziwym sukcesem.
Czego unikaæ?
Nie opisuj prze³omowych momentów ze swojego ¿ycia prywatnego (np. zdobycie
„partnera marzeñ”, kupno pierwszego samochodu), gdy¿ w ten sposób wyœlesz
komunikat, ¿e najwa¿niejsza jest dla Ciebie prywatna czêœæ ¿ycia.

33

.

Pytanie 4: Wymieñ trzy swoje wady.
O co chodzi?
To jedno z najbardziej nielubianych i zaskakuj¹cych pytañ. Z jego pomoc¹ rekruter
ocenia, czy masz wgl¹d we w³asne s³aboœci i odwagê, by o nich mówiæ. Dodatkowo – jeœli
nie przygotujesz siê do tego pytania wczeœniej – mo¿esz dostarczyæ rekruterowi takiej
wiedzy na swój temat, ¿e nie zdecyduje siê Ciebie zatrudniæ ;-).
Jak odpowiedzieæ?
Podaj wady, nad którymi ciê¿ko pracowa³eœ i teraz s¹ Twoimi mocnymi stronami.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Czasem bywa³em zbyt skrupulatny, poniewa¿ chcia³em mieæ pewnoœæ, ¿e wykonujê
powierzone mi zadania rzetelnie. Jednak, gdy doszed³em do wniosku, ¿e mój pedantyzm
zbytnio siê rozrós³ i zbyt wiele uwagi poœwiêcam nieistotnym detalom, to wzi¹³em udzia³
w warsztatach z zakresu zarz¹dzania czasem i projektami. Teraz potrafiê szybciej
i sprawniej przechodziæ od jednego projektu do drugiego.
Czego unikaæ?
Nie przekonuj rekrutera, ¿e nie posiadasz wad. Nie podawaj wad fizycznych (np. wada
wzroku/wymowy), wad które ukazuj¹ Twoj¹ nierzetelnoœæ (np. lenistwo,
spóŸnialstwo) lub wad „sztampowych” (np. pracoholizm, perfekcjonizm).

Pytanie 5: Jaka by³a Twoja najwiêksza pora¿ka?
O co chodzi?
Za spraw¹ tego pytania rekruter sprawdza, w jaki sposób reagujesz na pora¿kê
(czy motywuje Ciê do pracy, czy dezorganizuje Twoje ¿ycie).
Jak odpowiedzieæ?
Wa¿ne, abyœ wspomnia³ na pocz¹tku, ¿e nie przypominasz sobie ogromnych pora¿ek
w swoim ¿yciu, lecz – jak wszystkim – zdarzy³o Ci siê pope³niæ kilka b³êdów. Opisz coœ,
co nie wywo³a³o zbyt powa¿nych konsekwencji i zadeklaruj, ¿e pora¿kê
przeanalizowa³eœ i wyci¹gn¹³eœ odpowiednie wnioski.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Na czwartym roku studiów zorganizowa³em konferencjê prasow¹. Bardzo mocno
zaanga¿owa³em siê w organizacjê tego wydarzenia, ale - niestety - pojawi³o siê niewielu
dziennikarzy. Po fakcie okaza³o siê, ¿e tego dnia odbywa³a siê inna konferencja prasowa –
z punktu widzenia dziennikarzy wa¿niejsza. Z tego powodu aktualnie, gdy ustalam daty
dla organizowanych przeze mnie wydarzeñ, dok³adnie sprawdzam terminy innych
wydarzeñ w bran¿y.
Czego unikaæ?
Staraj siê nie opowiadaæ o wydarzeniu, które wywo³a³o bardzo powa¿ne konsekwencje
w Twoim ¿yciu lub poprzedniej pracy zawodowej, np. dyscyplinarne zwolnienie.
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Pytanie 6: Gdzie widzisz siebie za 5 lat?
O co chodzi?
Pytaj¹c o przysz³oœæ rekruter sprawdza, czy myœlisz o swoim ¿yciu zawodowym
powa¿nie i d³ugoterminowo, a tak¿e czy chcesz siê rozwijaæ w danej bran¿y. Ponadto,
udzielona przez Ciebie odpowiedŸ wskazuje, czy jesteœ ambitny - czy wyznaczasz sobie
cele na przysz³oœæ i czy jesteœ ukierunkowany na rozwój.
Jak odpowiedzieæ?
Twoja odpowiedŸ musi byæ ambitna, a przy tym realistyczna.
Przyk³adowa odpowiedŸ
W trakcie najbli¿szych piêciu lat chcê rozwin¹æ moje umiejêtnoœci mened¿erskie i obj¹æ
stanowisko kierownika. Mam nadziejê, ¿e rozpoczête przeze mnie studia podyplomowe,
z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi, a tak¿e podjêcie pracy na stanowisku
specjalisty HR w Pañstwa firmie pomog¹ mi osi¹gn¹æ ten cel.
Czego unikaæ?
W ¿adnym wypadku nie przyznawaj, ¿e nie wiesz, czym chcia³byœ siê zajmowaæ
w przysz³oœci (nawet jeœli tak jest w rzeczywistoœci) - taka odpowiedŸ oznacza³aby dla
rekrutera, ¿e jesteœ osob¹ niepewn¹ i niezdecydowan¹, o nieustalonych priorytetach.
Podobnie, wskazanie stanowiska zupe³nie niezwi¹zanego z tym, na które aplikujesz
mo¿e Ciê wykluczyæ z dalszej rekrutacji. Staraj siê tak¿e unikaæ ¿artobliwych
odpowiedzi w stylu „zostanê prezesem tej firmy”, „bêdê zajmowaæ Pani miejsce”,
poniewa¿ mog¹ one zostaæ Ÿle odebrane.

Pytanie 7: Dlaczego starasz siê o tê pracê?
O co chodzi?
W ten sposób rekruter poznaje motywy, jakie kieruj¹ Tob¹ przy podejmowaniu pracy,
a tak¿e poziom Twojej motywacji do pracy.
Jak odpowiedzieæ?
Warto, byœ przed rozmow¹ rekrutacyjn¹ zastanowi³ siê dobrze, dlaczego starasz siê
o podjêcie pracy na konkretnym stanowisku i w konkretnej firmie. Pracodawcy zale¿y,
aby do pracy motywowa³y Ciê czynniki pozap³acowe (np. rozwój zawodowy) i chêæ
d³u¿szego pozostania w firmie.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Praca na tym stanowisku pozwoli³aby mi wykorzystaæ i poszerzyæ posiadane przeze mnie
umiejêtnoœci. Jednoczeœnie by³by to znacz¹cy krok w rozwoju mojej kariery zawodowej,
poniewa¿ Pañstwa firma jest postrzegana jako dobry pracodawca i kontrahent.
Czego unikaæ?
Chocia¿ oczywistym jest, ¿e chcesz podj¹æ pracê, by zarabiaæ pieni¹dze, to jednak nie
wspominaj o tym rekrutrowi.
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Pytanie 8: Ile chcia³byœ zarabiaæ?
O co chodzi?
To najbardziej krêpuj¹ce, a przy tym najistotniejsze pytanie pojawiaj¹ce siê w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej. Dziêki niemu rekruter weryfikuje realnoœæ finansowych
oczekiwañ kandydata.
Jak odpowiedzieæ?
Zanim odpowiesz na to pytanie przeanalizuj rynek pracy i sprawdŸ, ile wynosz¹ zarobki
dla stanowiska, na które aplikujesz. Kwotê podawaj z uwzglêdnieniem wide³ek p³ac na
danym stanowisku (przedzia³ pomiêdzy minimaln¹ i maksymaln¹ kwot¹, jak¹
chcia³byœ zarabiaæ), uœciœlaj¹c czy jest to kwota brutto czy netto (tzw. „na rêkê”). Jeœli
masz problem z podaniem konkretnej sumy, to mo¿esz odpowiedzieæ, ¿e chcia³byœ
zarabiaæ wiêcej, ni¿ w ostatniej firmie, w której pracowa³eœ (przyjmuje siê, ¿e zmiana
pracy wi¹¿e siê z podniesieniem kwoty wynagrodzenia o 20%).
Przyk³adowa odpowiedŸ
Analizowa³em rynek i rozpiêtoœæ p³ac na tym stanowisku wynosi od 2000z³ do 2500z³
brutto. Oczywiœcie, chcia³bym siê znaleŸæ w górnej granicy tych wide³ek, jednak ze
wzglêdu na dodatkowe benefity, jakie oferuje Pañstwa firma, mogê przyj¹æ œredni¹ tych
wide³ek, czyli 2250z³ brutto. Jestem jednak otwarty na negocjacje.
Czego unikaæ?
Nie pytaj, ile mo¿e zaproponowaæ Ci pracodawca. Nie zawy¿aj, ani nie zani¿aj kwoty
wynagrodzenia, lecz realnie wyceñ posiadane przez siebie umiejêtnoœci, które bêd¹
przydatne dla przysz³ego pracodawcy.

Pytanie 9: Dlaczego powinniœmy Ciê zatrudniæ?
O co chodzi?
Za spraw¹ tego pytania rekruter próbuje oceniæ, jakie posiadasz umiejêtnoœci
i kompetencje, czy wpisuj¹ siê one w specyfikê pracy na oferowanym stanowisku,
a tak¿e czy zdajesz sobie sprawê z tego, jakich kompetencji oczekuje od Ciebie firma.
Jak odpowiedzieæ?
„Sprzedaj” swoje umiejêtnoœci i kwalifikacje, opowiedz o swojej motywacji
i osi¹gniêciach. Skup siê na korzyœciach, jakie firma mog³aby odnieœæ, gdyby Ciê
zatrudni³a.
Przyk³adowa odpowiedŸ
Jako asystent dyrektora zadba³bym o to, by dyrektor nie musia³ traciæ czasu na
biurokracjê i niepotrzebne formalnoœci. W trakcie studiów bra³em udzia³ w kursach
i szkoleniach z zakresu administracji biurowej, zarz¹dzania czasem i metody 5S, dziêki
czemu jestem w stanie zapewniæ porz¹dek w dokumentacji, pilnowaæ kalendarza spotkañ,
przyjmowaæ petentów i godnie reprezentowaæ firmê.
Czego unikaæ?
Nie mów, co Ty mo¿esz osi¹gn¹æ w firmie (np. „potrzebujê tej pracy”, „nie mam
doœwiadczenia, ale zamierzam siê wiele nauczyæ w Pañstwa firmie), lecz co firma mo¿e
osi¹gn¹æ dziêki Tobie.
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Pytanie 10: Czy masz jakieœ pytania?
O co chodzi?
To pytanie sprawdza Twoje faktyczne zainteresowanie ofert¹ pracy, Twoj¹ uwa¿noœæ
i poziom stresu towarzysz¹cego Ci podczas procesu rekrutacji.
Jak odpowiedzieæ?
Przed rozmow¹ rekrutacyjn¹ powinieneœ przygotowaæ sobie listê pytañ, które s¹ dla
Ciebie istotne. Mog¹ one dotyczyæ firmy i jej produktów/us³ug, zakresu obowi¹zków na
danym stanowisku czy przebiegu procesu rekrutacji. Przyk³adowe pytania:
?
W ofercie, wœród obowi¹zków, wymienili Pañstwo, m.in.: budowanie pozytywnego
wizerunku firmy . Z czym siê to konkretnie wi¹¿e?
?
Jakie mo¿liwoœci rozwoju oferuje firma? Jakie s¹ mo¿liwoœci rozwoju na tym
stanowisku?
?
Jak wygl¹da program szkoleñ i rozwoju pracowników?
?
Kto bêdzie moim prze³o¿onym?
?
W jakim zespole bêdê pracowaæ?
?
Jak sytuuje siê oferowane stanowisko w strukturze firmy?
?
Jak wygl¹da proces oceny i promocji pracowników?
?
Jakie s¹ oczekiwania pracodawcy wobec nowego pracownika?
?
Jak wygl¹da proces adaptacji nowego pracownika w firmie?
?
Jaki jest nastêpny krok w procesie rekrutacji?
?
Czy w firmie obowi¹zuje dress code?
?
Kiedy mogê siê spodziewaæ informacji o wynikach dzisiejszej rozmowy?
Przyk³adowa odpowiedŸ
Zdajê sobie sprawê, ¿e podczas rozmowy poruszyliœmy ten temat, jednak chcia³bym go
doprecyzowaæ: Jakie s¹ obowi¹zki i zakres zadañ na oferowanym stanowisku?
Czego unikaæ?
Nie odpowiadaj, ¿e wszystkie kwestie zosta³y szczegó³owo omówione i nie masz pytañ.

Podczas rozmowy b¹dŸ nastawiony pozytywnie i entuzjastycznie, mów o sobie pozytywnie
(chwal siê osi¹gniêciami) i wiarygodnie (nie k³am!), a przy tym nie oczerniaj innych ludzi (za³ó¿,
¿e ka¿da minuta spêdzona z rekruterem powinna byæ dla niego pozytywnym doœwiadczeniem).
Na wszystkie pytania staraj siê odpowiadaæ w sposób konkretny i logiczny (najlepiej krótko
i treœciwie), ale nie popadaj w zbytni¹ szczeroœæ - rozmowa kwalifikacyjna to nie
przes³uchanie ;-). Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówc¹ i zadbaj o w³aœciw¹ postawê cia³a.

Próbn¹ rozmowê kwalifikacyjn¹
w jêzyku polskim lub angielskim
mo¿esz odbyæ w Biurze Karier UŒ
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Unikaj najczêstszych „wpadek” podczas rekrutacji:

obgryzanie paznokci
pogniecione dokumenty aplikacyjne
brak przygotowania
d³ubanie w nosie

ziewanie

trzaskanie d³ugopisem
przepocenie
spóŸnienie
zapach papierosów
¿ucie gumy
nieodpowiedni strój
spogl¹danie na telefon
brak kontaktu wzrokowego

Po zakoñczeniu rozmowy kwalifikacyjnej gospodarz mo¿e zechcieæ podaæ Ci rêkê na po¿egnanie –
uœciœnij j¹ tak samo jak przy powitaniu. Jeœli jej nie poda, to po¿egnaj siê uk³onem g³owy
i zwyczajowym „do widzenia”. Jeœli po up³ywie oko³o dwóch tygodni nie uzyskasz informacji
o wynikach rekrutacji, to mo¿esz zadzwoniæ lub wys³aæ e-mail z zapytaniem.
Bêd¹c ju¿ w domu, na spokojnie przeanalizuj ka¿de pytanie, które Ci zadano i wype³nij tabelê.

Pytanie
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Jak mi posz³o?

Co mogê poprawiæ?

Jakie dzia³ania
podejmê?

.

przejdŸ bezboleœnie przez labirynt testów

Z punktu widzenia pracodawcy tradycyjne metody selekcji kandydatów s¹ tanie, szybkie i…
nieskuteczne. Pracodawca opieraj¹cy siê jedynie na informacjach podawanych przez kandydatów
mo¿e wybraæ osobê, która nie posiada deklarowanych przez siebie kompetencji lub nie pasuje do
kultury organizacyjnej firmy. St¹d te¿ w rekrutacji coraz czêœciej wykorzystywane s¹ rozmaite
testy lub metoda Assessment Centre.
Badania testowe mog¹ wzbudziæ w Tobie wiele skrajnych emocji. To naturalne, bo nikt nie lubi
byæ oceniany. Postaraj siê nie panikowaæ – niew¹tpliw¹ zalet¹ badañ jest ich obiektywizm
i standaryzacja. Dziêki temu fa³szywe informacje podane przez innych kandydatów lub z³y nastrój
rekrutera nie wp³yn¹ negatywnie na osi¹gniêty przez Ciebie wynik. Dodatkowo, po badaniu
powinieneœ otrzymaæ informacjê zwrotn¹ (feedback) na temat Twojego wyniku, dziêki czemu
poznasz swoje braki w wiedzy i zaplanujesz dalszy rozwój. Mo¿esz te¿ dowiedzieæ siê, ¿e pewne
stanowiska nie s¹ dla Ciebie odpowiednie i nie osi¹gniesz sukcesu zawodowego w danym
obszarze. To istotna informacja.
Najczêœciej stosowane testy w procesie selekcji znajdziesz w poni¿szej tabeli.
TYPY TESTÓW
Testy wiedzy
testy wiedzy bran¿owej
testy jêzykowe
Testy zdolnoœci umys³owych
testy werbalne/s³owne
testy numeryczne
testy diagramatyczne
testy mechaniczne
testy przestrzenne
testy biurowe
testy zrêcznoœci
testy sensoryczne
testy uwagi
Testy osobowoœciowe

OPIS (i ewentualnie przyk³ady)
mierz¹ poziom i umiejêtnoœæ wykorzystania wiedzy
testy znajomoœci przepisów, ustaw itp.
testy znajomoœci jêzyków obcych
mierz¹ okreœlone zdolnoœci i uzdolnienia
testy gramatyki i ortografii, analiza materia³u s³ownego
testy obliczeñ arytmetycznych, analizy danych
testy logicznego myœlenia na bazie rysunków i diagramów
testy ukazuj¹ce problemy mechaniczne w formie rysunków
testy zdolnoœci wyobra¿enia sobie rotacji kszta³tów
testy szybkiego pisania i wyszukiwania b³êdów
testy koordynacji ruchowej i umiejêtnoœci manualnych
testy na spostrzeganie, rozró¿nianie dŸwiêków i kolorów
testy na koncentracjê, pojemnoœæ i selektywnoœæ uwagi
mierz¹ cechy osobowoœci, temperament, emocje

Czy do testów rekrutacyjnych mo¿na siê przygotowaæ? To zale¿y. Jeœli spodziewasz siê testów
wiedzy, to mo¿esz odœwie¿yæ sobie informacje z danej dziedziny. Je¿eli zosta³eœ zaproszony na
test zdolnoœci umys³owych, to mo¿esz zapoznaæ siê z przyk³adowymi zadaniami testowymi.
Natomiast w przypadku testów osobowoœciowych nie mo¿esz zrobiæ zbyt wiele. Na szczêœcie
w tych testach nie ma dobrych i z³ych odpowiedzi, zatem „wystarczy”, ¿e bêdziesz odpowiadaæ
szczerze i rzetelnie. Musisz wiedzieæ, ¿e próby manipulowania wynikami testów
osobowoœciowych s¹ wykrywane przez rekruterów, w tzw. „skali k³amstwa”, wskazuj¹cej brak
szczeroœci u respondenta, dlatego nie warto tego czyniæ.
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Poni¿ej znajdziesz najpopularniejsze typy zadañ pojawiaj¹cych siê podczas testów.
TYPY ZADAÑ

PRZYK£ADOWE ZADANIE

SPRAWDZANE KOMPETENCJE

uporz¹dkowanie pakietu
spraw i informacji

zarz¹dzanie czasem, delegowanie
zadañ, zarz¹dzanie stresem

wypracowanie grupowego
rozwi¹zania problemu

wspó³praca, wywieranie wp³ywu,
komunikatywnoœæ, orientacja na
cel, jakoœæ rozwi¹zania,

odegranie rozmowy
z podw³adnym

komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ
motywowania

wypracowanie grupowego
rozwi¹zania problemu
(kandydaci reprezentuj¹
odmienne interesy)

orientacja na cel, jakoœæ
rozwi¹zania, wywieranie wp³ywu,
komunikatywnoœæ

symulacja dzia³añ
sprzeda¿owych

odegranie rozmowy
z klientem, symulacja
sprzeda¿y i negocjacji

podejœcie do klienta, budowanie
relacji, asertywnoœæ, negocjacje,
komunikatywnoœæ

analiza problemu
(case study)

studium problemu wraz
z propozycj¹ rozwi¹zania

wiedza merytoryczna,
decyzyjnoœæ, umiejêtnoœci
analityczne i logicznego myœlenia

prezentacja

przygotowanie
i zaprezentowanie tematu

autoprezentacja, perswazja,
komunikatywnoœæ

poszukiwanie
faktów

zdobycie informacji od
przedstawiciela firmy

umiejêtnoœæ trafnego zadawania
pytañ, orientacja na cel

zadania
konstrukcyjne

stworzenie makiety na
zadany temat

kreatywnoœæ, rozwi¹zywanie
problemów, wspó³praca

„Koszyk” zadañ

Dyskusja
grupowa

Zadania symulacyjne
rozmowa
z podw³adnym
rozwi¹zanie
problemu

Techniki psychometryczne
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test osobowoœci
NEO-FFI

wype³nienie testu
diagnozuj¹cego poziom
cech osobowoœci

ekstrawersja, sumiennoœæ,
stabilnoœæ emocjonalna, otwartoœæ
na doœwiadczenia, ugodowoœæ

kwestionariusz
wartoœci
zawodowych

wype³nienie testu
diagnozuj¹cego poziom
zainteresowania
wartoœciami zawodowymi

ocena stylu ¿ycia, zainteresowañ,
preferowanych warunków pracy,
sposobów motywowania

. Niektóre firmy, poza testami, organizuj¹ równie¿ sesje Assessment Centre. Jeœli otrzyma³eœ
zaproszenie do udzia³u w sesji Assessment Centre (Oœrodek Oceny), to masz powody do dumy,
poniewa¿ jest to koñcowy etap rekrutacji, do którego zakwalifikowanych zostaje zaledwie kilku
najlepszych kandydatów. To najbardziej wnikliwa i trafna metoda selekcji, która zreszt¹ – ze
wzglêdu na sw¹ czasoch³onnoœæ i wysokie koszty realizacji – jest realizowana jedynie przez firmy
zamo¿ne.
Przed sesj¹ rekruterzy, tzw. asesorzy, analizuj¹ i definiuj¹ kompetencje potrzebne do pracy na
oferowanym stanowisku. Nastêpnie przygotowuj¹ takie zadania, symulacje i æwiczenia
praktyczne, dziêki którym mog¹ zmierzyæ poziom owych kluczowych kompetencji
u kandydatów. Sesja mo¿e trwaæ od jednego do trzech dni i jest niezwykle mêcz¹ca, zatem próby
wywarcia dobrego wra¿enia na asesorach s¹ szybko zastêpowane naturalnymi zachowaniami.
W efekcie, asesorzy s¹ w stanie wskazaæ takiego kandydata, który poradzi sobie na danym
stanowisku i bêdzie pasowaæ do kultury organizacyjnej firmy.
Chocia¿ do sesji Assessment Centre nie sposób siê przygotowaæ, to warto zapoznaæ siê wczeœniej
z przyk³adowymi zadaniami i zadbaæ o swoj¹ kondycjê (wyspaæ siê i zjeœæ porz¹dny posi³ek).
W trakcie sesji b¹dŸ aktywny – pilnuj up³ywaj¹cego czasu, ustalaj cele i priorytety, rób
podsumowania. Traktuj innych kandydatów jak partnerów, a nie rywali – wspó³pracuj z nimi,
doceniaj i rozwijaj ich pomys³y. Zachowuj siê naturalnie i unikaj nadmiernego kreowania swojego
wizerunku, poniewa¿ asesorzy mog¹ wyczuæ fa³sz. A jeœli do tego nie dojdzie, to w przysz³oœci Ty
bêdziesz mêczyæ siê na stanowisku, do którego nie posiadasz odpowiednich kompetencji.
Po sesji Assessment Centre przeanalizuj ka¿de zadanie, w którym bra³eœ udzia³, pod k¹tem
Twoich mocnych i s³abych stron. Wype³nij poni¿sz¹ tabelê.

Typ zadania

Jak mi posz³o?

Co mogê poprawiæ?

Jakie dzia³ania
podejmê?
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Po zakoñczonym procesie rekrutacji warto skontaktowaæ siê z asesorem i poprosiæ o feedback.
Wys³uchaj uwa¿nie jego opinii i otwórz siê na przekazywane informacje. Nie przyjmuj postawy
obronnej, nie staraj siê t³umaczyæ, nie wiñ innych za swoje zachowanie – te informacje mog¹
pos³u¿yæ Twojemu dalszemu rozwojowi. Pozyskan¹ wiedzê spisz poni¿ej i wykorzystaj do
zaplanowania swojego rozwoju zawodowego.
Informacja zwrotna od asesora:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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TWOI SPRZYMIERZEÑCY…
(i wrogowie)
Jesteœ gotowy! Sta³eœ siê SUPERBOHATEREM! Przymierz swoj¹ now¹ to¿samoœæ – wytnij
obrazek, wklej swoje zdjêcie i wstaw do ramki.
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Teraz sprawdŸ, jak pójdzie Ci zdobywanie rynku pracy z nowo nabyt¹ wiedz¹. PrzejdŸ przez
poni¿szy labirynt, unikaj¹c pu³apek.
prokrastynacja

KIEPSKIE
CV

REDUKCJA

prokrastynacja

ETATÓW

PRACA
FIZYCZNA

kryzys

brak pomys³u
ŒMIECIÓWKI

na siebie

lenistwo

NUDNY STA¯
prokrastynacja

BRAK WIEDZY
O SOBIE

Jak posz³o? Prawdopodobnie nie od razu znalaz³eœ w³aœciw¹ drogê – byæ mo¿e skrêci³eœ w z³¹
uliczkê, musia³eœ siê cofaæ, improwizowaæ lub walczyæ z Antybohaterami? Podobnie wygl¹da
droga wiod¹ca do osi¹gniêcia sukcesu zawodowego – rzadko kiedy jest ona prosta, czêœciej
przypomina labirynt, w którym czaj¹ siê rozmaici wrogowie. Twoimi wrogami s¹ niew³aœciwe
nawyki i postawy, które utrudniaj¹ Ci dotarcie na szczyt, np. brak wiary we w³asne mo¿liwoœci,
nieznajomoœæ w³asnych atutów i s³aboœci, brak umiejêtnoœci promowania swoich mocnych stron,
brak potrzeby rozwijania siebie i swoich kompetencji, tendencje do prokrastynacji (nieustannego
przek³adania wykonania pewnych czynnoœci na póŸniej).
Nie martw siê jednak! Niemal ka¿dy Superbohater posiada³ Sprzymierzeñców. Twoimi
Sprzymierzeñcami jesteœmy my – pracownicy Biura Karier UŒ. Zajrzyj do nas, jeœli...
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.
Super kierownik Biura Karier
Agnieszka Dunaj
agnieszka.dunaj@us.edu.pl
SUPERMOCE:
autokontrola i poszukiwanie
praktycznych rozwi¹zañ

… chcesz rozwin¹æ kompetencje
z zakresu komunikacji, wspó³pracy
w zespole i zarz¹dzania czasem?
… nie masz pewnoœci,
jak zaplanowaæ swoj¹
drogê zawodow¹?

Super doradca i coach kariery
Ma³gorzata Chatys
malgorzata.chatys@us.edu.pl

… chcesz poznaæ swoje predyspozycje
zawodowe i mocne strony?

SUPERMOCE:
inspirowanie do zmian
i nadnaturalna pamiêæ

… chcesz sprawdziæ poprawnoœæ
dokumentów aplikacyjnych
lub odbyæ próbn¹ rozmowê
kwalifikacyjn¹?

Super specjalista ds. pracodawców
Iwa Wcis³o-Maœlanka
iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
SUPERMOCE:
umiejêtnoœæ negocjacji
i koncentracji na zadaniach

Super specjalista ds. rynku pracy
Katarzyna Anuszkiewicz
katarzyna.anuszkiewicz@us.edu.pl
SUPERMOCE:
kreatywnoœæ
i wielozadaniowoœæ

Super specjalista ds. komunikacji
Joanna Sadowska-Chudy
joanna.sadowska@us.edu.pl
SUPERMOCE:
komunikatywnoœæ
i skrupulatnoœæ

… jesteœ zainteresowany udzia³em
w szkoleniu lub spotkaniem
z pracodawc¹?
… poszukujesz interesuj¹cych ofert
pracy, sta¿y, praktyk
lub programów rozwoju?

… masz pytania dotycz¹ce niniejszego
„Przewodnika” lub innych artyku³ów
publikowanych przez Biuro Karier?
… chcesz uzyskaæ informacje
na temat prawa pracy
lub sytuacji na rynku pracy?

... chcesz zaanga¿owaæ siê
w wolontariat na rzecz innych ludzi
lub projekty realizowane
przez Biuro Karier?
… masz ciekawe pomys³y
na promocjê Biura Karier?
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Czêœæ II

W tej czêœci „Przewodnika” znajdziesz prezentacje najlepszych praktykodawców, którzy oferuj¹
studentom i absolwentom praktyki, sta¿e oraz programy rozwoju. Oferty s¹ uporz¹dkowane
wed³ug bran¿ firm. Ka¿da oferta zawiera krótk¹ informacjê o firmie i jej ofercie, wymaganiach
rekrutacyjnych i sposobie przeprowadzania procesu rekrutacji.
Bez wzglêdu na to, jaki kierunek studiujesz, jakie s¹ Twoje zainteresowania i plany zawodowe z pewnoœci¹ znajdziesz coœ dla siebie.

Powodzenia w poszukiwaniach i sukcesów w procesie rekrutacyjnym!
Zespó³ Biura Kariera Uniwersytetu Œl¹skiego
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konkursy
o sta¿e
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O konkursie
Grasz o sta¿
www.grasz.pl
to ogólnopolski konkurs,
organizowany przez firmy: PwC,
Gazeta Wyborcza i Polskie
Stowarzyszenie Zarz¹dzania
Kadrami

Kariera na start
www.karieranastart.pl

Oferta
Wygran¹ w konkursie s¹ p³atne
sta¿e w firmach na terenie ca³ej
Polski, a tak¿e nagrody dodatkowe
(m.in. szkolenia, kursy jêzykowe,
studia podyplomowe czy zestawy
ksi¹¿ek)

Studenci i absolwenci (do 30 r.¿.),
którzy zarejestruj¹ siê na stronie
konkursu i przygotuj¹ siê do
rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi przez siebie
pracodawcami

Wygran¹ w konkursie s¹ p³atne
sta¿e w firmach na terenie
województwa œl¹skiego

Studenci II-V roku i absolwenci
(do 30 r.¿.), którzy zarejestruj¹ siê
na stronie konkursu, rozwi¹¿¹
zadanie konkursowe i przeœl¹ je
do organizatorów

Wygran¹ w konkursie s¹ p³atne
praktyki studenckie
w najwiêkszych polskich spó³kach
na terenie ca³ej Polski

Studenci III-V roku i absolwenci
(do 30 r.¿.), którzy zarejestruj¹ siê
na stronie konkursu, rozwi¹¿¹ case
study i przeœl¹ je do organizatorów

to ogólnopolski projekt sta¿owy,
organizowany przez firmy:
SMG/KRC Poland HR i PolskaPresse

Program Kariera
www.programkariera.pl
to program praktyk studenckich,
organizowany przez Polsk¹ Radê
Biznesu
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Wymagania

Proces rekrutacji
Rekrutacja: do 13 kwietnia
Wiêcej informacji:
www.grasz.pl

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

Rekrutacja: do 9 maja
Wiêcej informacji:
www.programkariera.pl

bran¿a
badawcza
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O firmie
Konkurs Zbadaj to!
www.zbadaj.to
to ogólnopolski konkurs skierowany
do studentów, którzy chc¹ zwi¹zaæ
swoj¹ karierê z badaniami rynku

Letnie Praktyki Badawcze
www.praktyki.ibspan.waw.pl
organizowane przez Instytut Badañ
Systemowych PAN, Centrum
Zastosowañ Matematyki Instytutu
Matematycznego PAN, Wy¿sz¹
Szko³ê Informatyki Stosowanej
i Zarz¹dzania w Warszawie

ARC Rynek i Opinia
www.arc.com.pl
to polski Instytut badawczy,
realizuj¹cy badania marketingowe
dla firm reprezentuj¹cych wszystkie
bran¿e

Biostat
www.biostat.com.pl
to firma œwiadcz¹ca us³ugi
badawcze i konsultingowe
w ró¿nych obszarach spo³ecznogospodarczych

Research Solutions
www.researchsolutions.com
to firma zajmuj¹ca siê
pozyskiwaniem i przeprowadzaniem
badañ klinicznych w placówkach
medycznych

TNS
www.tnsglobal.pl
to agencja badawcza, zajmuj¹ca siê
badaniem opinii publicznej
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Oferta

Wymagania

G³ówn¹ ide¹ konkursu,
odbywaj¹cego siê od 2010 roku, jest
rozwój i wspieranie m³odych
talentów oraz przedstawienie
œcie¿ki kariery w bran¿y badawczej.
Nagrodami w konkursie s¹, m.in.:
sta¿e w renomowanych agencjach
badawczych dzia³aj¹cych na terenie
Wroc³awia i Warszawy, 3-dniowe
warsztaty badawcze dla finalistów
konkursu oraz udzia³ w „Kongresie
Badaczy” - najwiêkszej imprezie
badawczej w Europie Œrodkowej

Studenci wszystkich lat
i wszystkich kierunków
w Polsce lub za granic¹, którzy nie
s¹ i nie byli zwi¹zani umow¹
z agencj¹ badawcz¹ lub dzia³em
badawczym firmy przez okres
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce (nie dotyczy
umów zawieranych z ankieterami)

Bezp³atne, letnie praktyki
studenckie „Letnie praktyki
badawcze”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w dziale: Projekty
- w mieœcie: Warszawa

Studenci kierunków: matematyka,
informatyka, nanotechnologia,
ekonomia, zarz¹dzanie

Praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce,
30h/tygodniowo
- w dzia³ach: Badania jakoœciowe,
Badania iloœciowe, Realizacja
terenowa
- w mieœcie: Warszawa

Studenci i absolwenci

P³atne praktyki studenckie
i doktoranckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
(bezp³atne), 2 miesi¹ce (zwrot
kosztów dojazdu), 3 miesi¹ce
(zwrot kosztów dojazdu, premia
projektowa)
- w dzia³ach: Statystyka, IT, Badania
iloœciowe i jakoœciowe
- w mieœcie: Rybnik

Studenci IV-V roku i doktoranci na
kierunkach: matematyka, statystyka,
ekonomia, socjologia, informatyka,
z dobr¹ umiejêtnoœci¹ analizy
i syntezy informacji, bieg³¹
znajomoœci¹ pakietu MS Office,
kreatywni i samodzielni

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: max. 12 miesiêcy
- w dziale: Badania kliniczne
- w mieœcie: Katowice

Studenci studiów zaocznych
wszystkich lat i absolwenci
kierunków medycznych
i przyrodniczych, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
dobr¹ znajomoœci¹ pakietu
MS Office, mile widziane prawo
jazdy kat. B

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dziale: - brak informacji - w mieœcie: Warszawa

Studenci V roku i absolwenci
z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, bieg³¹ znajomoœci¹
pakietu MS Office i podstawow¹
znajomoœci¹ programu SPSS

Proces rekrutacji
Rekrutacja: marzec - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- wype³nienie formularza
konkursowego dostêpnego na
stronie: www.zbadaj.to
- przygotowanie pracy w formacie
PowerPoint, bêd¹c¹ opracowaniem
udostêpnionych przez
organizatorów case study

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

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa na adres:
praktyki@arc.com.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, tytu³
e-maila: „nazwa kierunku studiów
i s³owo PRAKTYKA”) na adres:
praca@biostat.com.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: biuro.researchsolutions@
gmail.com
- rozmowa kwalifikacyjna
- dni próbne

Rekrutacja: do 22 lutego
Aplikacja on-line (CV, LM,
rozwi¹zanie zadania konkursowego
dostêpnego na stronie:
www.tnsglobal.pl/kariera/praktykii-staze) na adres:
danuta.marianowicz@tnsglobal.com

bran¿a
bpo
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O firmie
CERI International
www.ceri.pl

to firma œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu
efektywnego zarz¹dzania procesami
biznesowymi i z zakresu IT

Sopra Steria Polska
www.soprasteria.pl

to globalny dostawca us³ug
i rozwi¹zañ IT dla instytucji
publicznych i przedsiêbiorstw
prywatnych
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Oferta

Wymagania

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(w okresie wakacji)
- w dzia³ach: HR, Finanse
i rachunkowoœæ, Controlling,
Migracja procesów i rozwi¹zania
biznesowe, IT, Marketing,
Bezpieczeñstwo, Audyt
wewnêtrzny i compliance
- w miastach: £ódŸ, Bia³ystok

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: matematyka, ekonomia,
informatyka, ze znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i umiejêtnoœci¹
analitycznego oraz koncepcyjnego
myœlenia

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Monitoring, Service
desk
- w mieœcie: Katowice

Studenci I-III roku na kierunkach:
filologia romañska/niemiecka/
hiszpañska/w³oska/portugalska

Proces rekrutacji
Rekrutacja: marzec - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- wstêpna selekcja
- testy kwalifikacyjne
- spotkanie z przedstawicielem
HR i mened¿erem odpowiedniej
jednostki

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
rekrutacja@soprasteria.com
- rozmowa telefoniczna
- rozmowa rekrutacyjna

bran¿a
budowlana

53

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

CEMEX
www.cemex.pl
to cz³onek miêdzynarodowego
koncernu produkuj¹cego materia³y
budowlane (cement, beton
towarowy, kruszywa)

Ceramika Parady¿
www.paradyz.com
to producent p³ytek ceramicznych,
œciennych i pod³ogowych

Dom Development
www.domdevelopment.com.pl
to deweloper dzia³aj¹cy na rynku
budownictwa mieszkaniowego
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Oferta

Wymagania

P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(lipiec-wrzesieñ)
- w dzia³ach: Budownictwo, Pion
ekonomiczno-finansowy, Pion
zarz¹dzania kadrami, Pion
prawno-organizacyjny, Biuro
komunikacji zewnêtrznej,
Nieruchomoœci
- w miastach: siedziby Spó³ek
(m.in. Kraków, Wroc³aw, Poznañ,
Warszawa) lub miejsce realizacji
konkretnych inwestycji

Studenci III-V roku, kierunków
in¿ynierskich i technicznych,
ekonomicznych i z zakresu
zarz¹dzania

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Produkcja cementu,
Produkcja betonu towarowego,
Produkcja kruszyw
- w miastach: Katowice, BielskoBia³a, Rudniki, Che³m, £ódŸ,
Warszawa

Studenci ostatniego semestru
studiów in¿ynierskich, ostatniego
roku studiów magisterskich
i absolwenci kierunków:
technicznych (budownictwo,
in¿ynieria materia³owa i ceramika,
budownictwo l¹dowe, in¿ynieria
œrodowiskowa i biotechnologia,
górnictwo odkrywkowe, mechanika,
automatyka i elektryka), z bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

Praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Handel, Logistyka
zamówieñ, Sprzeda¿ krajowa,
Sprzeda¿ eksportowa, Kontrola
jakoœci, Marketing (Kreacja
i Ekspozycja, Promocja i Reklama),
Zak³ady produkcyjne
- w miastach: Opoczno, Tomaszów
Mazowiecki

Studenci III-V roku

Sta¿e zawodowe absolwenckie
- czas trwania: 4-6 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

Absolwenci zarejestrowani jako
osoby bezrobotne w Powiatowym
Urzêdzie Pracy

Sta¿e studenckie i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Zakup nieruchomoœci,
Przygotowanie i realizacja
inwestycji, Sprzeda¿ i Marketing,
Obs³uga klienta, Finanse, Obs³uga
prawna
- w mieœcie: Warszawa

Studenci V roku i absolwenci
(max. 2 lata od ukoñczenia studiów)
kierunków zwi¹zanych
z architektur¹, prawem, ekonomi¹,
nieruchomoœciami, in¿ynieri¹
l¹dow¹ i finansami, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
posiadaj¹cy doœwiadczenie
zawodowe i cechy przywódcze

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

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.cemex.pl/studenci-iabsolwenci.aspx
- rozmowa kwalifikacyjna
- case study

Rekrutacja: marzec - kwiecieñ
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
zaœwiadczenie o toku studiów
i œredniej ocen, wype³niony
formularz ze strony:
www.paradyz.com/
kariera_szczegoly/staze-praktyki)
na adres: kadry@paradyz.com.pl

Rekrutacja: styczeñ - kwiecieñ
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
dyplom ukoñczenia studiów,
wype³niony formularz ze strony:
www.paradyz.com/kariera_szczegol
y/staze-praktyki) na adres:
kadry@paradyz.com.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV wraz
ze zdjêciem, LM) na adres:
staz@domd.pl

Wymagania

O firmie

Oferta

Grupa Saint-Gobain Construction
Products
www.saint-gobain.pl

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Administracja, Audyt
i kontrola wewnêtrzna, BHP
i Ochrona œrodowiska, Finanse, HR,
IT, Komunikacja, Logistyka,
Marketing, Prawo i podatki,
Produkcja, R&D, Sprzeda¿ i Obs³uga
klienta, Wy¿sza kadra zarz¹dzaj¹ca,
Zakupy, Zarz¹dzanie sprzeda¿¹
- w miastach: na terenie ca³ego kraju
(w tym: Bêdzin, Bielsko-Bia³a,
Chorzów, D¹browa Górnicza,
Gliwice, Katowice, Rybnik, Tychy,
Zawiercie)

Studenci V roku i absolwenci
studiów kierunkowych,
z komunikatywn¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego i bardzo dobr¹
znajomoœci¹ pakietu MS Office

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 4-12 tygodni
- w dzia³ach: Inwestycje budowlane,
Dzia³ techniczny, Logistyka,
Obs³uga ekonomiczna
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci III-V roku kierunków
technicznych i ekonomicznych

Bezp³atne praktyki i sta¿e
studenckie
- czas trwania: min. 1 miesi¹c
- w dzia³ach: Produkcja, Kontrola
jakoœci, Marketing, Logistyka,
Obs³uga klienta, HR, BHP
- w miastach: Opole, P³oñsk

Studenci z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
(mile widziana dodatkowa
znajomoœæ jêzyka niemieckiego)
i pakietu MS Office

Sta¿e studenckie i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Produkcja, Ochrona
œrodowiska, Budownictwo,
Zarz¹dzanie jakoœci¹, Pion
finansowy (Ksiêgowoœæ,
Bankowoœæ, Kontroling,
Ubezpieczenia) i inne (Promocja,
HR, Prawny, Audyt wewnêtrzny)
- w miastach: Katowice i na terenie
ca³ego kraju

Studenci V roku i absolwenci
kierunków technicznych

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: uzale¿niony od
dzia³u i mo¿liwoœci firmy
- w dzia³ach: Administracja, Finanse,
HR, IT, Logistyka, Marketing,
Produkcja, Sprzeda¿
- w miastach: ¯yrardów, Oborniki
Wielkopolskie, Wroc³aw

Studenci i absolwenci kierunków
technicznych, ekonomicznych
i filologicznych

P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 12 tygodni
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Budownictwo,
In¿ynieria œrodowiska, In¿ynieria
elektryczna, In¿ynieria
bezpieczeñstwa, Ekonomia,
Finanse, IT
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci II stopnia studiów
magisterskich i ostatniego
semestru studiów in¿ynierskich
na kierunkach technicznych
i ekonomicznych, z bieg³¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

to firma zajmuj¹ca siê, m.in.:
produkcj¹ i przetwórstwem szk³a na
potrzeby budownictwa i przemys³u,
a tak¿e produkcj¹ i dystrybucj¹
specjalistycznych materia³ów
technicznych i dla budownictwa

HOCHTIEF
www.hochtief-polska.pl
to miêdzynarodowy dostawca
kompleksowych us³ug budowlanych,
specjalizuj¹cy siê w budownictwie
obiektów kubaturowych
i infrastrukturalnych

Monier Braas
www.monier.pl
to miêdzynarodowa firma oferuj¹ca
zintegrowane systemy dachowe

Polimex-Mostostal
www.polimex-mostostal.pl
to firma zajmuj¹ca siê produkcj¹
i eksportem wyrobów stalowych
i krat pomostowych, a tak¿e
cynkowaniem i malowaniem
konstrukcji stalowych

Ruukki
www.ruukki.pl
to producent i dostawca pokryæ
dachowych z blachy

Skanska
www.skanska.pl
to firma zajmuj¹ca siê dzia³alnoœci¹
budowlan¹ i dewelopersk¹, a tak¿e
realizacj¹ projektów Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.saint-gobain.pl/staze_
praktyki
- spotkanie rekrutacyjne - I etap
- spotkanie rekrutacyjne - II etap
- Assessment Centre

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.hochtief.pl/kariera/studenci

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM, temat
wiadomoœci: „praktyki i sta¿e”) na
adres: praktyka.pl@monier.com

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.polimex-mostostal.pl/
pl/kariera/ studenci-i-absolwenci

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
poland.recruiting@ruukki.com
w odpowiedzi na konkretne
og³oszenie ze strony:
www.ruukki.pl/Praca/Praktyki-istaze
- test wiedzy merytorycznej
i znajomoœci deklarowanego jêzyka
obcego
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: do 6 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.skanska.pl/pl/Praca-ikariera/Studenci-i-absolwenci/
Program-Praktyk-Letnich
- rozmowa kwalifikacyjna
- test znajomoœci jêzyka angielskiego
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bran¿a
edukacyjna
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O firmie
Medyczne Szkolenia
Podyplomowe PAKT
www.msp-pakt.med.pl
to oœrodek szkoleniowy realizuj¹cy
projekty o profilu medycznym

TEB EDUKACJA
www.teb.pl

to holding edukacyjny, oferuj¹cy
kszta³cenie w ró¿nych typach szkó³,
a tak¿e w formie kursów, szkoleñ
i kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
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Oferta

Wymagania

Bezp³atne i p³atne praktyki/sta¿e
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dziale: Organizacja szkoleñ
- w mieœcie: Katowice

Studenci i absolwenci

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Biuro rekrutacyjne,
Sekretariat, Dzia³anie
prosprzeda¿owe
- w mieœcie: Katowice

Studenci i absolwenci z bieg³¹
znajomoœci¹ pakietu MS Office
i ³atwoœci¹ w nawi¹zywaniu
kontaktów

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa na adres:
biuro@msp-pakt.med.pl

Rekrutacja: kwiecieñ - maj
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: katowice@teb-edukacja.pl

bran¿a
elektryczna,
energetyczna
i paliwowa

59

O firmie
ABB
www.abb.pl
to zak³ad produkcyjny, wiod¹cy
dostawca technologii energetyki
i automatyki

BP Europa SE
www.bp.com

to koncern naftowy, dystrybutor
paliwa

Centrum Doradztwa
Energetycznego
www.ekocde.pl

Oferta

Wymagania

P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: In¿ynieria produkcji,
Kontrola jakoœci, Zaopatrzenie
i zakupy, Planowanie produkcji,
Stacja prób, Projektowanie,
realizacja i doskonalenie procesów,
Gospodarka magazynowa, Systemy
IT
- w miastach: Katowice, Kraków,
£ódŸ, Poznañ, Elbl¹g, Gdañsk

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

P³atny, miêdzynarodowy Program
Praktyk absolwenckich
- czas trwania: 18-24 miesiêcy
- w dziale: Finanse i kontroling
- w krajach: Polska, Szwajcaria i inne

Absolwenci studiów magisterskich
z zakresu nauk œcis³ych z wynikiem
dobrym w dziedzinach: zarz¹dzanie,
ekonomia, finanse z maksymalnie
1,5-rocznym doœwiadczeniem
zawodowym i p³ynn¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego (znajomoœæ
innych jêzyków obcych jest
dodatkowym atutem)

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2-4 miesi¹ce
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Dzia³ operacyjny,
Obs³uga klienta, Marketing,
Administracja, Finanse, HR,
Bezpieczeñstwo i inne
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci III-V roku oraz tegoroczni
absolwenci kierunków: marketing,
finanse, rachunkowoœæ, zarz¹dzanie
jakoœci¹, BHP oraz kierunków
ekonomicznych i technicznych,
z dobr¹ znajomoœci¹ pakietu MS
Office, jêzyka angielskiego
i umiejêtnoœciami analitycznymi

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Kontakt z klientem,
Strategia
- w mieœcie: Miko³ów

Studenci III-V roku wszystkich
kierunków z umiejêtnoœci¹ obs³ugi
pakietu MS Office, mile widziane
prawo jazdy kat. B

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Bud¿etowanie i analizy
ekonomiczne, Informacja
handlowa, IT, Umowy
korporacyjne, Rozliczanie
sprzeda¿y, Sprawozdawczoœæ,
Szkolenia operacyjne, Zakupy,
Zarz¹dzanie informatyk¹,
Zarz¹dzanie procesami
- w mieœcie: Gdañsk

Studenci i absolwenci, z wysok¹
œredni¹ ocen ze wszystkich lat
studiów

P³atny program sta¿owy „Kurs na
Orlen”
- czas trwania: 2-12 miesiêcy
- w dzia³ach: Produkcja rafineryjna
i petrochemiczna, Energetyka,
Sprzeda¿, Finanse, Logistyka
- w miastach: Warszawa, P³ock

Studenci i absolwenci

to przedsiêbiorstwo specjalizuj¹ce
siê w obszarze gospodarki
niskoemisyjnej, odnawialnych
Ÿróde³ energii i ochronie œrodowiska

Lotos
www.lotos.pl
to koncern naftowy, dystrybutor
paliwa

PKN Orlen
www.orlen.pl
to koncern naftowy, dystrybutor
paliwa
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Proces rekrutacji
Rekrutacja: kwiecieñ - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.new.abb.com/pl/kariera/
rozwoj-zawodowy/studenci
- rozmowa rekrutacyjna
z opiekunem sta¿u

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
http://new.abb.com/pl/kariera/
rozwoj-zawodowy/absolwenci/
globalne-praktyki-finanse

Rekrutacja: maj - wrzesieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bp.pl/kariera
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, tytu³
wiadomoœci: „Sta¿ - Dzia³ Kontaktu
z Klientem” lub „Sta¿ - Dzia³
Planowania Strategicznego
i Ochrony Œrodowiska”)
- rozmowa kwalifikacyjna badaj¹ca
umiejêtnoœci „twarde”
- rozmowa kwalifikacyjna badaj¹ca
umiejêtnoœci „miêkkie”

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.lotos.pl/300/dla_
uczniow_i_studentow/praktyki

Rekrutacja: luty - marzec
Aplikacja on-line przez stronê:
www.orlen.pl/PL/Kariera/Praktyki

bran¿a
farmaceutyczna
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O firmie
Eli Lilly
www.lilly.pl
to firma badawczo-farmaceutyczna,
odkrywaj¹ca leki, a tak¿e
prowadz¹ca dzia³ania edukacyjne
dla pacjentów i œrodowiska
medycznego

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
www.gsk.com.pl
to koncern farmaceutyczny,
dostarczaj¹cy leki pacjentom w ca³ej
Europie

Neuca
www.neuca.pl
to dystrybutor farmaceutyków
do aptek

Polpharma
www.polpharma.pl
to producent leków
i substancji farmaceutycznych
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Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(okres letni)
- w dzia³ach: Medyczny, Marketing,
Etyka, Six Sigma
- w mieœcie: Warszawa

Studenci z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
posiadaj¹cy zdolnoœci analityczne

Praktyki studenckie
- czas trwania: 4-6 tygodni
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: - brak informacji - w mieœcie: Poznañ

Studenci, maj¹cy obowi¹zek odbycia
praktyki zawodowej lub chc¹cy
zdobyæ nowe doœwiadczenia
zawodowe

Sta¿e studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: Poznañ, Warszawa

Studenci po III roku studiów,
posiadaj¹cy wykszta³cenie
odpowiednie do pracy
w preferowanym dziale,
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

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

Studenci i absolwenci
o kierunkowym wykszta³ceniu,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, posiadaj¹cy
prawo jazdy

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 4-6 tygodni
- w dzia³ach: Finanse i ksiêgowoœæ,
IT, Administracja personalna
i p³ace, Logistyka i transport,
Marketing
- w miastach: Toruñ (centrala),
Warszawa i Poznañ (centrala),
Katowice, £ódŸ, Lublin, Wroc³aw,
Gdañsk (biura handlowe)

Studenci kierunków ekonomicznych
lub innych, ambitni
i zaanga¿owani

Program Rozwoju dla studentów
- czas trwania: 1 rok (od maja)
- w dzia³ach: j.w.
- w mieœcie: Toruñ

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

Praktyki i sta¿e studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Sprzeda¿ RX,
Dystrybucja, Marketing RX,
Marketing OTC, Rynki
miêdzynarodowe, Produkcjia R&D,
Rejestracja, Medyczny, Logistyka,
Inne (HR, Administracja, Finanse,
Ksiêgowoœæ, Flota, IT)
- w mieœcie: Starogard Gdañski

Studenci IV-V roku i absolwenci,
kreatywni i energiczni

Proces rekrutacji
Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.lilly.pl/pl/kariera/dlastudentow-i-absolwentow.aspx

Rekrutacja: kwiecieñ
Aplikacja on-line przez stronê:
www.gsk.com.pl/praca/praktyki.
html

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.gsk.com.pl/praca/Staze.html

Rekrutacja: paŸdziernik
Aplikacja on-line przez stronê:
www.gsk.com.pl/praca/programrozwojowy.html

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.neuca.pl/kariera/
Informacje/oferty-pracy/
formularz-zgloszeniowy
- rozmowa kwalifikacyjna ze
specjalist¹ HR i kierownikiem
dzia³u

Rekrutacja: do 24 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.neuca.pl/kariera/strefastudenta/projekt-udana-kariera
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: paŸdziernik
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.polpharma.pl/pl/firma/
praca-w-polpharmie
- Assessment Centre

O firmie
Polpharma
www.polpharma.pl
to producent leków i substancji
farmaceutycznych

Sanofi
www.sanofi.pl
to dostawca us³ug zdrowotnych,
producent i dystrybutor leków

Oferta

Wymagania

Bezp³atny (firma op³aca transport,
zakwaterowanie i wy¿ywienie)
Program Rozwoju absolwentów
„Akademia Polpharmy”
- czas trwania: 5 dni w tygodniu
(mo¿liwoœæ odbycia 6 miesiêcznego, p³atnego sta¿u)
- w dzia³ach: j.w.
- w mieœcie: j.w.

Absolwenci kierunków: chemia,
farmacja, medycyna i pokrewne,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i pakietu MS Office

Sta¿e studenckie i absolwenckie
- czas trwania: min. 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Marketing, Digital,
Public affairs & Market access,
Administracja, Finanse,
Komunikacja, Medyczny
- w mieœcie: - brak informacji -

Studenci IV-V roku i absolwenci
ró¿nych kierunków (w zale¿noœci
od wybranego dzia³u)

Proces rekrutacji
Rekrutacja: paŸdziernik
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.polpharma.pl/pl/kariera/
akademia-polpharmy/jak-dostacsie/rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: styczeñ - marzec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.studentonboard.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy analityczne, testy jêzyka
angielskiego, case study
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bran¿a
finansowa
i ksiêgowa
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O firmie
Akademia Liderów Rynku
Kapita³owego
www.paga.org.pl
to projekt edukacyjny sk³adaj¹cy
siê z programu bezp³atnych szkoleñ
i p³atnych sta¿y w najlepszych
firmach dzia³aj¹cych na rynku
kapita³owym

Alior Bank
www.aliorbank.pl
to bank nowego typu, ³¹cz¹cy zasady
tradycyjnej bankowoœci
z innowacyjnymi produktami

ArcelorMittal Shared Service
Centre Europe
www.ssce.arcelormittal.com

Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 tygodnie
(szkolenia) + 2 miesi¹ce (sta¿)
- w dzia³ach: Finanse, Consulting,
Prawny
- w miastach: wskazanych przez
Partnerów

Studenci III-V roku i absolwenci
(do 26 r.¿.), pasjonuj¹cy siê
ekonomi¹ i finansami

Bezp³atne praktyki studenckie
„Start z Aliorem”
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
(30-40h/tydzieñ)
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci III-V roku z dobrymi
wynikami w nauce i zaanga¿owani
w ¿ycie uczelni

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie „Akademia Alior”
- czas trwania: 2 miesi¹ce
(40h/tydzieñ)
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci V roku i absolwenci
studiów magisterskich, którzy chc¹
pracowaæ w sprzeda¿y w bran¿y
finansowej

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie „Rozwiñ skrzyd³a
z Aliorem”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: Kraków, Warszawa,
Gdañsk

Studenci V roku i absolwenci
studiów magisterskich, którzy
interesuj¹ siê finansami,
kontrolingiem, marketingiem,
IT, prawem bankowym,
rachunkowoœci¹, analizami,
rekrutacj¹

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: min. 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Ksiêgowoœæ finansowa,
Ksiêgowoœæ kosztowa, Ksiêgowoœæ
nale¿noœci, Ksiêgowoœæ
zobowi¹zañ
- w mieœcie: D¹browa Górnicza

Studenci II-V roku na kierunkach
rachunkowoœæ, finanse lub
pokrewnych, ze znajomoœci¹ jêzyka
obcego na poziomie min. B2 i dobr¹
umiejêtnoœci¹ obs³ugi Excela,
ambitni, zaanga¿owani i posiadaj¹cy
umiejêtnoœæ pracy w grupie

P³atne (+ pakiet szkoleñ) praktyki
studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Aktuariat, Finanse, HR,
Inwestycje, IT, Marketing, Obs³uga
klienta, Prawny, Wsparcie biznesu,
Zarz¹dzanie projektami
- w mieœcie: Warszawa

Studenci po II roku studiów
wszystkich kierunków, z wysok¹
œredni¹ ocen, bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i obs³ug¹ komputera (MS Office)

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 6 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w mieœcie: j.w.

Studenci IV-V roku studiów
i absolwenci wszystkich kierunków,
z wysok¹ œredni¹ ocen, bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i obs³ug¹ komputera
(MS Office)

Proces rekrutacji
Rekrutacja: styczeñ - kwiecieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.paga.org.pl/projekty/
akademia_liderow_rynku_
kapitalowego
- test wiedzy na temat rynku, test
analityczny
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, temat
e-maila: „Start z Aliorem,
miejsce_praktyk”) na adres:
rekrutacja@alior.pl

Rekrutacja: wiosna i jesieñ
Aplikacja e-mailowa (CV, LM,
temat e-maila: „Akademia Alior,
miejsce_sta¿u”) na adres:
akademia.alior@alior.pl

Rekrutacja: lato
Aplikacja e-mailowa (CV, temat
e-maila: „Rozwiñ skrzyd³a
z Aliorem, miejsce_sta¿u”)
na adres: rekrutacja@alior.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.ssce.arcelormittal.com/
Program-praktyk.html
- rozmowa kwalifikacyjna

to centrum us³ug finansowoksiêgowych grupy ArcelorMittal,
które dostarcza us³ugi typu „backoffice” w 12 jêzykach dla ponad 200
spó³ek z 10 krajów Europy

Aviva Polska
www.aviva.pl
to grupa kapita³owoubezpieczeniowa, której
kluczowym obszarem dzia³alnoœci
s¹ indywidualne ubezpieczenia na
¿ycie i d³ugoterminowe inwestycje
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Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.aviva.pl/ofertypracy/list.html

O firmie
Bank BPH
www.bph.pl
to bank, który prowadzi dzia³alnoœæ
z zakresu m.in.: bankowoœci
indywidualnej, bankowoœci
osobistej, bankowoœci
korporacyjnej, bankowoœci
przedsiêbiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl
to bank pañstwowy,
oferuj¹cy kilkanaœcie
programów i funduszy celowych

Bank BG¯ BNP Paribas
www.bgzbnpparibas.pl
to bank oferuj¹cy klientom
indywidualnym produkty
oszczêdnoœciowo-inwestycyjne
oraz szerok¹ gamê kredytów,
obs³uguje tak¿e przedsiêbiorstwa,
w tym z sektora rolno-spo¿ywczego

Bank Millennium
www.bankmillennium.pl
to bank, który prowadzi dzia³alnoœæ
z zakresu, m.in.: bankowoœci
detalicznej, korporacyjnej,
internetowej

Oferta

Wymagania

Proces rekrutacji

P³atne praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2-3 miesi¹ce
- w dzia³ach: IT, Finanse, inne (HR,
Marketing, Audyt, Obs³uga
klientów, Sprzeda¿ i obs³uga
telefoniczna, Windykacja, Decyzje
kredytowe, Planowanie i rozwój
operacji)
- w miastach: Kraków, Gdañsk,
Warszawa

Studenci V roku i absolwenci
kierunków ekonomicznych
i informatycznych, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Rekrutacja: ca³y rok

P³atne lub bezp³atne praktyki
studenckie i absolwenckie
„Start z BGK”
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dzia³ach: Administracja,
Bankowoœæ, Finanse, HR, IT, Prawo
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci IV-V roku lub absolwenci

P³atne letnie praktyki studenckie
i absolwenckie „Or³y BGK”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: w wybranych
departamentach merytorycznych
banku
- w miastach: j.w.

Studenci IV-V roku lub absolwenci
ze znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
na poziomie min. B2, odznaczaj¹cy
siê wybitnymi osi¹gniêciami na
studiach

Praktyki studenckie
- czas trwania: ok. 1 miesi¹ca
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: Warszawa, Kraków

Studenci IV i V roku z ponadprzeciêtnymi wynikami w nauce, ze
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i bardzo dobr¹ znajomoœci¹ pakietu
MS Office

Praktyki studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiêce
(ca³y rok, g³ównie okres letni)
- w dzia³ach: Analiza finansowa
i ocena ryzyka, Marketing i PR, IT
i zarz¹dzanie procesami,
Bankowoœæ przedsiêbiorstw
- w mieœcie: Warszawa

Studenci III-V roku,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, komunikatywni
i kreatywni

Rekrutacja: do 31 maja

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Marketing Expert Start Up”:
- czas trwania: 7 miesiêcy
- w obszarze: Departament
marketingu bankowoœci detalicznej
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: marketing i zarz¹dzanie,
biznes, ekonomia, finanse
i bankowoœæ, statystyka i metody
iloœciowe, matematyka i pokrewne,
ze znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
na poziomie min. B2, ze swobod¹
poruszania siê w arkuszach Excel
i bazach danych, umiejêtnoœciami
analitycznymi i umiejêtnoœci¹
przygotowania zaawansowanych
prezentacji w programie Power
Point

Rekrutacja: ca³y rok

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bph.pl/pl/kariera/ofertystazy-i-praktyk
- telefoniczna rozmowa
kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem dzia³u HR
i potencjalnym prze³o¿onym
- inne metody (np. wideo rekrutacja)

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bgk.pl/o-banku/kariera-wbgk
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem pionu HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem jednostki,
w której realizowana bêdzie
praktyka

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bgzbnpparibas.pl/kariera/
praktyki.asp
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem dzia³u HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem jednostki
biznesowej

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bankmillennium.pl/kariera/
kontakt/
- wywiad telefoniczny i spotkanie
rekrutacyjne z pracownikiem HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z opiekunem praktyki

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bankmillennium.pl/
o-banku/kariera/studenci-iabsolwenci/e-expert-start-up
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy kompetencji
- prezentacja na zadany temat
- spotkanie z Dyrektorem
Departamentu
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O firmie
Bank Millennium
www.bankmillennium.pl
to bank, który prowadzi dzia³alnoœæ
z zakresu, m.in.: bankowoœci
detalicznej, korporacyjnej,
internetowej

Bank Zachodni WBK
www.bzwbk.pl
to bank, który prowadzi dzia³alnoœæ
z zakresu, m.in.: bankowoœci
detalicznej, korporacyjnej
i maklerskiej w obrocie krajowym
i zagranicznym, leasingu,
ubezpieczeñ i nieruchomoœci

Oferta

Wymagania

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„e-Expert Start Up”:
- czas trwania: 7 miesiêcy
- w obszarze: Departament
bankowoœci elektronicznej
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: informatycznych,
ekonomicznych, finansów
i bankowoœci, marketingu
i pokrewnych

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci, którzy praktykê
zawodow¹ maj¹ przewidzian¹
w swoim programie nauczania

Praktyki absolwenckie
- czas trwania: max. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci, którzy pragn¹ zdobyæ
wiedzê wykraczaj¹c¹ poza program
nauczania swojej uczelni.

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bankmillennium.pl/
o-banku/kariera/studenci-iabsolwenci/e-expert-start-up
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy kompetencji
- prezentacja na zadany temat
- spotkanie z Dyrektorem
Departamentu

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.bzwbk.pl/kariera-wbanku/praktyki-i-staze/praktyki-istaze-w-bz-wbk.html
lub aplikacja e-mailowa (CV),
wpisuj¹c w temacie wiadomoœci
województwo, na adres:
praktyki@bzwbk.pl

Absolwenci co najmniej gimnazjum,
którzy w dniu rozpoczêcia praktyki
nie ukoñczyli 30 r.¿.

Credit Agricole
www.credit-agricole.pl
to bank, który prowadzi
dzia³alnoœæ z zakresu, m.in.:
bankowoœci detalicznej, kredytów
konsumenckich, po¿yczek
gotówkowych

DL Project Management S.A.
www.dlinvest.pl

to grupa kapita³owa funkcjonuj¹ca
od 10 lat na zasadach funduszu
private equity, opiera swoj¹
dzia³alnoœæ na projektach
inwestycyjnych zwi¹zanych
z rynkiem nieruchomoœci
komercyjnych
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Sta¿e zawodowe z Urzêdu Pracy
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Zgodnie z ofert¹ przedstawion¹
w Urzêdzie Pracy

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie „First@CA!”
- czas trwania: 2-3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Administracja,
Marketing, Zarz¹dzanie ryzykiem,
Bank Office i inne
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci i absolwenci

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów „Career
Ahead”
- czas trwania: 2 lata
- w dzia³ach: Analiza i finanse,
Marketing, PR, Wsparcie sprzeda¿y,
Zarz¹dzanie projektami
- w miastach: Wroc³aw, Warszawa

Studenci V roku lub absolwenci
(max. 2 lata po ukoñczeniu
studiów), z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
(mile widziana znajomoœæ jêzyka
francuskiego) i pakietu MS Office

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Ksiêgowoœæ,
Komercjalizacja, Dzia³ Budowlany
- w mieœcie: Katowice

Studenci na kierunkach finanse
i rachunkowoœæ (Dzia³ Ksiêgowy),
budownictwo (Dzia³ Budowlany),
administracja lub gospodarka
przestrzenna (Dzia³ Komercjalizacji)
z umiejêtnoœci¹ pracy w zespole,
znajomoœci¹ bran¿y nieruchomoœci
komercyjnych, z dobr¹ organizacj¹
czasu pracy, zaanga¿owaniem,
nastawieni na zdobywanie nowej
wiedzy i doœwiadczeñ

Rekrutacja: kwiecieñ - czerwiec
Aplikacja on-line przez stronê:
www.credit-agricole.pl/kariera/
student-i-absolwent/first-ca
lub aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: kariera@credit-agricole.pl

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

Rekrutacja: ca³y rok
(wed³ug potrzeb biznesowych)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na konkretne
stanowisko na adres:
hr@dlinvest.pl
- rozmowa kwalifikacyjna - I etap
- zadanie rekrutacyjne (opcjonalnie)
- przygotowanie i zaprezentowanie
prezentacji biznesowej - II etap

O firmie
Eurobank
www.eurobank.pl
to bank prowadz¹cy dzia³alnoœæ
z zakresu bankowoœci detalicznej,
oferuj¹cy m.in.: kredyty gotówkowe,
kredyty hipoteczne, lokaty i pakiety
kont osobistych, produkty
oszczêdnoœciowe i us³ugi
e-bankowoœci

Generali Ubezpieczenia
www.generali.pl
to miêdzynarodowa instytucja
finansowa, dzia³aj¹ca w sektorze
ubezpieczeniowym, inwestycyjnym
i nieruchomoœci

Getin Noble
www.getinbank.pl
to bank uniwersalny, który poza
standardowymi produktami
finansowymi (typu: kredyty,
depozyty, inwestycje, leasing,
factoring) oferuje tak¿e doradztwo
i poœrednictwo ds. nieruchomoœci,
wsparcie prawno-podatkowe i inne

GO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna
www.gotfi.pl

Wymagania

Oferta

Proces rekrutacji

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dzia³ach: HR, IT, Windykacja,
Marketing, Administracja
- w miastach: Wroc³aw (centrala),
na terenie ca³ego kraju (oddzia³y)

Studenci posiadaj¹cy umiejêtnoœci
komunikacyjne i motywacjê do
zdobywania praktycznych
doœwiadczeñ

Rekrutacja: ca³y rok

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie „Graj w naszych
barwach”
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Ryzyko i analiza, Audyt,
IT, HR, Marketing, Administracja,
Rachunkowoœæ
- w mieœcie: Wroc³aw

Studenci IV-V roku i absolwenci,
chc¹cy zdobyæ doœwiadczenie
w jednym z departamentów

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 2 miesi¹ce
(lipiec - sierpieñ)
- w dzia³ach: Obs³uga ubezpieczeñ,
Rozwój ubezpieczeñ, Reasekuracja,
Ksiêgowoœæ, IT, Sprzeda¿
kompleksowa
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku, posiadaj¹cy
solidn¹ wiedzê teoretyczn¹
i zainteresowani zdobyciem
doœwiadczenia w bran¿y
ubezpieczeniowej

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dzia³ach: w odpowiedzi na
aktualn¹ ofertê praktyk
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci

Rekrutacja: - brak informacji -

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Inwestycje, Operacje
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku ekonomii,
ze znajomoœci¹ metod statystyki
i ekonometrii, zdolnoœciami
analitycznymi i umiejêtnoœci¹
programowania VB
w zastosowaniach Excel

Rekrutacja: - brak informacji -

Etapy rekrutacji:
- aplikacja na konkretne stanowisko
przez stronê: www.eurobank.pl/
platne-staze,87,152.html
- telefoniczna rozmowa
kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem zespo³u HR
i Managerem dzia³u
- test merytoryczny

Rekrutacja: maj
Aplikacja on-line przez stronê:
www.eurobank.pl/platnestaze,87,152.html

Rekrutacja: kwiecieñ - 15 czerwca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.generali.pl/kariera/
strefa-studenta.html
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem Departamentu
Personalnego oraz Menad¿erem
wybranego dzia³u

Aplikacja e-mailowa na adres:
rekrutacja@gounited.pl

to firma zajmuj¹ca siê, m.in.:
tworzeniem funduszy
dedykowanych, zarz¹dzaniem
funduszami wyspecjalizowanymi
w poszczególnych rynkach,
pomaganiem w rozwoju
przedsiêbiorcom, finansowaniem
nieruchomoœci
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O firmie
Grupa Concordia
www.concordiaubezpieczenia.pl
to instytucja finansowa prowadz¹ca
dzia³alnoœæ z zakresu, m.in.
ubezpieczeñ specjalistycznych dla
mieszkañców ma³ych i œrednich
miejscowoœci oraz rolników, a tak¿e
bankowoœci spó³dzielczej, gmin,
MŒP i klientów instytucji
finansowych

ING Bank Œl¹ski
www.ingbank.pl
to bank prowadz¹cy dzia³alnoœæ
z zakresu, m.in.: bankowoœci
detalicznej i korporacyjnej,
zarz¹dzania ryzykiem

mBank
www.mbank.pl
to bank specjalizuj¹cy siê
w obs³udze przedsiêbiorstw
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Oferta

Wymagania

Bezp³atne praktyki i sta¿e
studenckie
- czas trwania: termin ustalany
indywidualnie (praktyki letnie:
lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Administracja, Finanse,
Marketing, Sprzeda¿, HR
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci IV-V roku studiów
dziennych, wieczorowych
i zaocznych

P³atne praktyki studenckie
„Praktyka z Lwem”
- czas trwania: 2-3 miesiêce
(okres letni)
- w dzia³ach: Bankowoœæ detaliczna,
IT, Operacje bankowe, Zarz¹dzanie
ryzykiem, Facility management,
Finanse, Bankowoœæ korporacyjna,
HR, Zarz¹dzanie projektami, Audyt
wewnêtrzny, Prawny, Marketing
- w miastach: Katowice, Warszawa

Studenci II-V roku
z ró¿nych kierunków studiów

Program Rozwoju dla studentów
i absolwentów „ING International
Talent Programme”
- czas trwania: 3 lata
- w dzia³ach: Bankowoœæ detaliczna,
Bankowoœæ MŒP, Finanse, IT,
Obszary wsparcia, Operacje
bankowe, Zarz¹dzanie ryzykiem
- w miastach: Katowice, Warszawa

Studenci V roku i absolwenci
(posiadaj¹cy max. 2 lata
doœwiadczenia zawodowego),
z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, wyró¿niaj¹cy siê
z t³umu innych kandydatów

Program Rozwoju dla studentów
i absolwentów „ChallengING”
- czas trwania: 1 rok
- w obszarze: Œcie¿ka projektowania
i tworzenia oprogramowania,
Œcie¿ka analizy predyktywnej
- w miastach: Katowice, Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: informatyka,
ekonometria, matematyka,
statystyka, ekonomia lub pokrewne,
z komunikatywn¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego
i doœwiadczeniem w praktycznym
wykorzystaniu wiedzy
informatycznej lub analitycznej

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Bankowoœæ detaliczna,
Bankowoœæ korporacyjna,
Bankowoœæ inwestycyjna,
Marketing, Audyt, HR, Kontroling,
Logistyka i inne
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci III-V roku i absolwenci
(max. 2 lata po ukoñczeniu studiów)

P³atne (+ benefity) sta¿e
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: min. 9 miesiêcy
- w dzia³ach: Analityka, Biznes
inwestycyjny, Biznes
marketingowy, Prawo, Bankowoœæ
korporacyjna, Ryzyko
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci i absolwenci

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.concordiaubezpieczenia.pl/
kariera/ praktyki-i-staze-dlastudentow,195.html

Rekrutacja: marzec - kwiecieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.ingbank.pl/o-banku/kariera/
studenci-absolwenci/praktyka-zlwem/ oferty-praktyk
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy merytoryczne, testy
sprawdzaj¹ce umiejêtnoœci
analityczne, testy jêzykowe (jeœli
wymaga tego specyfika programu
praktyki)

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

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.ingbank.pl/o-banku/
kariera/studenci-absolwenci/
challenging-it
- testy analityczne
- rozmowa kwalifikacyjna
- case study i panel rekrutacyjny

Rekrutacja: ca³y rok
(praktyki letnie: pocz¹tek kwietnia)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.bankowetalenty.pl
- test umiejêtnoœci
- rozmowa z pracownikiem HR
i przysz³ym opiekunem praktyk

Rekrutacja: paŸdziernik
Etapy rekrutacji: j.w.

O firmie

Oferta

Powszechny Zak³ad UbezpieczeñPZU
www.pzu.pl

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce (od lipca)
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

to firma ubezpieczeniowa, która
prowadzi tak¿e dzia³alnoœæ
w zakresie zarz¹dzania otwartym
funduszem emerytalnym,
funduszami inwestycyjnymi
i programami oszczêdnoœciowymi

Provident
www.providentpolska.pl

to lider na rynku szybkich po¿yczek
gotówkowych

Wymagania
Studenci II-V roku i absolwenci
kierunków: ekonomia, zarz¹dzanie,
finanse, matematyka, informatyka,
prawo i pokrewne, posiadaj¹cy
zdolnoœæ analitycznego myœlenia

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
(od lipca lub paŸdziernika)
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Program p³atnych (1600z³
brutto/miesiêcznie) praktyk
studenckich „One Level Up”
- czas trwania: 2 miesi¹ce (lipiec sierpieñ)
- w departamentach: Zarz¹dzanie
projektami, Audyt, Zgodnoœæ
i ryzyko, Finanse, Prawny,
Rozwój sprzeda¿y, Zarz¹dzanie
maj¹tkiem, Systemy
informatyczne, Personalny,
Szkolenia i rozwój, Komunikacja
wewnêtrzna, Bankowoœæ
- w miastach: Katowice, Kraków,
Warszawa, Zielona Góra, Toruñ
i inne (oko³o 15 miast)

Studenci I-V roku

Proces rekrutacji
Rekrutacja: marzec - 15 kwietnia
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/
programy-praktyk-i-stazy
- rozmowa kwalifikacyjna
- dodatkowe elementy:
kwestionariusze osobowoœciowe,
testy umiejêtnoœci, próbki pracy,
Assessment Centre

Rekrutacja: maj - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera-provident.pl/dlastudentow/jak-aplikowac.html
- rozmowa kwalifikacyjna
przeprowadzana zgodnie
z procesem selekcji
ukierunkowanej
- dzieñ otwarty

W 2015 r. firma Provident uzyska³a tytu³ „Najlepszego Praktykodawcy w województwie œl¹skim”
w ramach konkursu organizowanego przez Fundacjê Samorz¹du Studenckiego UŒ i Biuro Karier UŒ
Wiêcej informacji na stronie:
www.bk.us.edu.pl/konkurs-na-najlepszego-praktykodawce-w-wojewodztwie-slaskim

Raiffeisen Bank
www.raiffeisenpolbank.com
to bank, który koncentruje siê na
bankowoœci detalicznej dla klientów
z polskiej klasy œredniej i zamo¿nej,
a tak¿e na bankowoœci
korporacyjnej

Bezp³atne, letnie praktyki
studenckie „Summe-R”
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci i absolwenci z bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka obcego,
interesuj¹cy siê bankowoœci¹
i finansami

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie „R-Trainee”
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: finanse, bankowoœæ,
ekonomia, rachunkowoœæ, prawo,
administracja, zarz¹dzanie,
informatyka i pokrewne, z bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka obcego,
pragn¹cy rozwijaæ siê w dziedzinie
bankowoœci i finansów

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

Rekrutacja: jesieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.raiffeisenpolbank.com/
kariera/studenci-i-absolwenci
- case study
- rozmowa kwalifikacyjna
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O firmie
TU Allianz
www.allianz.pl
to towarzystwo ubezpieczeniowe,
oferuj¹ce dostêp do szerokiej gamy
ubezpieczeñ ¿yciowych
i maj¹tkowych, us³ug assistance
i reasekuracji

TUiR Warta
www.warta.pl
to towarzystwo ubezpieczeñ
i reasekuracji, oferuj¹ce, m.in.
ubezpieczenia maj¹tkowe, osobowe
i komunikacyjne, polisy na ¿ycie,
ubezpieczenia emerytalne
i programy inwestycyjne

UNIQA
www.uniqa.pl
to grupa ubezpieczeniowa,
oferuj¹ca m.in. ubezpieczenia
zdrowotne i ubezpieczenia na ¿ycie
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Oferta

Wymagania

Praktyki studenckie
- czas trwania: min. 4 tygodnie
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Aktuariat,
Bancassurance, Bezpieczeñstwo
informacji, Analizy
i sprawozdawczoœæ, Badania
rynkowe, Rozwój rynku i CRM,
Zarz¹dzanie projektami,
Zarz¹dzanie procesami, Rozwój
oprogramowania, Prawo,
Likwidacja szkód
- w miastach: Poznañ, Warszawa

Studenci III-V roku wszystkich
kierunków, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i pakietu MS Office

Letnie praktyki
- czas trwania: 2 miesi¹ce
- w dzia³ach: Ubezpieczenia,
Sprzeda¿, Rachunkowoœæ, Prawo,
Ryzyko, Zarz¹dzenie projektami,
Zarz¹dzanie procesami,
Zarz¹dzanie produktami, HR, IT,
Administracja, Windykacja,
Likwidacja szkód
- w miastach: - brak informacji -

- brak informacji -

Bezp³atne letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: miesi¹c (lipiec wrzesieñ)
- w dzia³ach: Administracja,
Centrum klienta, Ubezpieczenia
maj¹tkowe
- w miastach: £ódŸ

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

Bezp³atne, letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: 2 miesi¹ce (lipiec wrzesieñ)
- w £ODZI: Centrum klienta,
Finanse, Organizacja i IT,
Ubezpieczenia maj¹tkowe,
Ubezpieczenia osobowe
- w WARSZAWIE: Aktuariat,
Marketing i PR, Sprzeda¿

Studenci IV-V roku na kierunkach:
ekonomia, finanse i rachunkowoœæ,
matematyka, matematyka finansowa
i aktuarialna, ekonometria, metody
iloœciowe, IT, zarz¹dzanie
i marketing

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.allianz.pl/kariera-wcentrali/dla-studentow,14099.html

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.warta.pl/praktyki-i-staze

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

bran¿a
fmcg
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O firmie

Oferta

Archer Daniels Midland Company
www.adm.com

Praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 12 tygodni
- w dzia³ach: Produkcja, Handel,
Logistyka, Finanse, Ksiêgowoœæ, HR
- w miastach: - brak informacji -

Studenci i absolwenci ró¿nych
kierunków (m.in. matematyki,
ekonomii, finansów, ksiêgowoœci)

P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3-4 miesi¹ce
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Finanse, Customer care
- w miastach: Bieruñ, Warszawa

Studenci po II roku wszystkich
kierunków, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Studenckie praktyki zawodowe
- czas trwania: max. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Produkcja, Dzia³
jakoœci, Dzia³ techniczny, Logistyka
- w miastach: - brak informacji -

Studenci po II-III roku, którzy chc¹
odbyæ praktyki obowi¹zkowe w toku
studiów

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6-12 miesiêcy
- w dzia³ach: HR, IT, Finanse,
Marketing, Operacje, Sprzeda¿
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV i V roku i absolwenci
posiadaj¹cy pierwsze doœwiadczenia
na rynku pracy

P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce (lipiec wrzesieñ)
- w dzia³ach: HR, Finanse, Logistyka,
Marketing, Sprzeda¿
- w miastach: - brak informacji -

Studenci III-V roku ró¿nych
kierunków, dobrze znaj¹cych jêzyk
angielski

Program Mened¿erski dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 36 miesiêcy
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Marketing,
Logistyka, Finanse, HR, Produkcja,
PR
- w miastach: - brak informacji -

Studenci V roku i absolwenci
z max. 2-letnim sta¿em pracy,
dobrze znaj¹cych jêzyk angielski
i posiadaj¹cych prawo jazdy kat. B

Bezp³atne praktyki studenckie
i p³atne sta¿e absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Administracja, Analiza
i wsparcie sprzeda¿y, Biuro
obs³ugi, Eksport, HR, Informatyka,
Marketing (WARSZAWA),
Laboratorium, Logistyka, PR,
Rozwój technologii, Transport,
Zakupy
- w mieœcie: Lublin, Warszawa

Studenci IV-V roku

Letnie praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 4 tygodnie
(okres letni)
- w dzia³ach: Marketing, Sprzeda¿,
Produkcja, Logistyka, Finanse, Dzia³
personalny, Corporate affairs,
Prawny
- w miastach: Tychy, Poznañ,
Bia³ystok (browary), Warszawa
Zarz¹d), Poznañ (siedziba g³ówna)

Studenci III-V roku i absolwenci
(max. do 30 r.¿.)

to firma zajmuj¹ca siê produkcj¹
i handlem olejami

Danone
www.danone.pl
to koncern spo¿ywczy, produkuj¹cy
przede wszystkim produkty
mleczne, takie jak: jogurty, serki
homogenizowane
(np. Actimel, Activia, Danio,
Danonki, Fantasia)

Grupa ¯ywiec
www.grupazywiec.pl
to spó³ka zajmuj¹ca siê produkcj¹
piwa (np. ¯ywiec, Heineken, Warka,
Tatra, Desperados, Strong,
Królewskie, Guinness, Paulaner
i inne)

Herbapol-Lublin
www.herbapol.com.pl
to firma zajmuj¹ca siê
przetwórstwem zió³
i produkcj¹ z nich preparatów
spo¿ywczych, leczniczych
i kosmetycznych

Kompania Piwowarska
www.kp.pl
to spó³ka zajmuj¹ca siê produkcj¹
piwa (np. Tyskie, Lech, ¯ubr,
Dêbowe Mocne, Redd's, Pilsner
Urquell, Gingers, Wojak, Ksi¹¿êce
i inne)

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: rekrutacja_pl@adm.com

Rekrutacja: czerwiec - wrzesieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.pracawdanone.pl/kogoszukamy#programy-dla-mlodych
- telefoniczna rozmowa
kwalifikacyjna
- rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
Assessment Centre i test
analityczny/wiedzy lub próbka
prac

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.grupazywiec.pl/kariera/
warzelnia_ talentow/nasze_
programy/praktyki_letnie.html
- testy analityczne
- wywiad telefoniczny
- case study

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.grupazywiec.pl/kariera/
warzelnia_talentow/nasze_progra
my/programmenedzerski.html
- testy analityczne
- wywiad telefoniczny
- Assessment Centre

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.herbapol.com.pl/
o-nas/kariera

Rekrutacja: luty
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kp.pl/kariera/studenci-iabsolwenci
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O firmie
Kompania Piwowarska
www.kp.pl
to spó³ka zajmuj¹ca siê produkcj¹
piwa (np. Tyskie, Lech, ¯ubr,
Dêbowe Mocne, Redd's, Pilsner
Urquell, Gingers, Wojak, Ksi¹¿êce
i inne)

Mars
www.mars.com/poland
to koncern zajmuj¹cy siê produkcj¹
i sprzeda¿¹ czekolady i s³odyczy,
dañ gotowych, napojów, gum do
¿ucia, pokarmów dla zwierz¹t
(np. Mars, Snickers, Milky Way, Twix,
M&M's, Uncle Ben's, Pedigree,
Whiskas, Kitekat, Frolic, Chappi)

Grupa Maspex Wadowice
www.maspex.com

to jedna z najwiêkszych firm
w Europie Œrodkowo-Wschodniej
w segmencie produktów
spo¿ywczych

Nutricia Zak³ady Produkcyjne
www.nutricia.com.pl
to koncern spo¿ywczy, produkuj¹cy
g³ównie ¿ywnoœæ dla niemowl¹t
i dzieci (np. Bebiko, Bebilon,
Bobovita)
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Oferta

Wymagania

Proces rekrutacji

Sta¿e studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 18 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

Studenci V roku i absolwenci uczelni
technicznych (kierunki techniczne
i technologiczne)

Rekrutacja: - brak informacji -

P³atne (+ benefity) letnie praktyki
studenckie „Mars Business
Experience”
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: IT, Logistyka, Finanse,
Zakupy, Marketing, Sprzeda¿, HR,
Produkcja, In¿ynieria, Badania
i rozwój
- w miastach: Warszawa, Sochaczew

Studenci III-V roku wszystkich
kierunków studiów, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i wyj¹tkowymi osi¹gniêciami

Rekrutacja: - brak informacji -

P³atny (+ benefity) Program
Rozwoju dla studentów
i absolwentów „MARS Leadership
Program”
- czas trwania: 3 lata
- na stanowisku: Menad¿er
- w mieœcie: Warszawa

Absolwenci studiów kierunkowych,
biegle pos³uguj¹cy siê jêzykiem
angielskim, maj¹cy wysoko
rozwiniête umiejêtnoœci
komunikacyjne, charakteryzuj¹cy
siê du¿¹ motywacj¹ i
ponadprzeciêtn¹ umiejêtnoœci¹
analizy, maj¹cy doœwiadczenie
w pracy w miêdzynarodowym
œrodowisku oraz pierwsze
doœwiadczenia zawodowe

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiêce (lipiec wrzesieñ)
- w dzia³ach: Marketing, Customer
marketing, Public relations,
Administracja, Jakoœæ, Eksport,
Sieci handlowe, Analizy, Zakupy,
Prawny, Ksiêgowoœæ, Dzia³
techniczny
- w miastach: Wadowice, Tychy,
Warszawa

Studenci III-V roku kierunków:
marketing, zarz¹dzanie, logistyka,
administracja, handel, stosunki
miêdzynarodowe, public relations,
prawo, ekonomia, ze znajomoœci¹
programu Excel oraz kreatywnoœci¹
w myœleniu i dzia³aniu

Rekrutacja: marzec - kwiecieñ

Program Ambasadorski dla
studentów
- czas trwania: 10 miesiêcy
(paŸdziernik - czerwiec)
- w dziale: HR
- w miastach: na terenie uczelni
wy¿szych

Studenci II-IV roku kierunków
technicznych, ekonomicznych
i humanistycznych, ze zdolnoœciami
organizacyjnymi i ³atwoœci¹
w budowaniu relacji

Rekrutacja: czerwiec

Sta¿e i praktyki studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Administracja i Biuro
Zarz¹du, BHP, Dystrybucja, Export,
IT, Ksiêgowoœæ, Planowanie
i zakupy logistyczne, Produkcja,
Rozwój produktów, Techniczny,
Utrzymanie ruchu, Zakupy,
Zapewnienie i kontrola jakoœci
- w mieœcie: Opole

- brak informacji -

Aplikacja on-line przez stronê:
www.kp.pl/kariera/studenci-iabsolwenci

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.marskariera.pl/aplikuj.aspx
w odpowiedzi na og³oszenie
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.marskariera.pl/aplikuj.aspx

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line
- rozmowa telefoniczna
- sesja Assessment Centre
- rozmowa rekrutacyjna
z managerem danego dzia³u

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line
- rozmowa telefoniczna
- sesja Assessment Centre

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM,
formularz on-line ze strony:
www.nutricia.com.pl/kariera/
staze-i-praktyki-w-opolu) na adres:
praca.opole@danone.com
z tematem wiadomoœci
„praktyka_nazwa dzia³u” lub
„sta¿_nazwa dzia³u”
- rozmowa kwalifikacyjna
- test umiejêtnoœci analitycznego
myœlenia, test znajomoœci jêzyka
angielskiego

O firmie
Reckitt Benckiser
www.rb.com/pl
to firma zajmuj¹ca siê produkcj¹
i sprzeda¿¹ dóbr konsumpcyjnych,
m.in. œrodków higieny osobistej,
leków, artyku³ów gospodarstwa
domowego (np. Dosia, Bryza,
Calgon, Finish, Woolite, Vanish, Veet
i inne)

Oferta
P³atne, letnie praktyki studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Badania i rozwój, BHP
i ochrona œrodowiska, Controlling
finansowy, HR, In¿ynieria,
Ksiêgowoœæ, Logistyka, Planowanie,
Rozwój opakowañ, Utrzymanie
ruchu, Wdra¿anie nowych
produktów, Zarz¹dzanie jakoœci¹
i ryzykiem, Zarz¹dzanie produkcj¹
- w miastach: - brak informacji -

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Marketing, Sprzeda¿,
Trade marketing, Finanse, HR,
Logistyka
- w mieœcie: Warszawa (Biuro
G³ówne)

Program Rozwoju dla studentów
„Lifeblood Development Program”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Zarz¹dzanie,
Produkcja, In¿ynieria, Badania
i rozwój, Wdra¿anie nowych
produktów, Rozwój opakowañ, HR,
BHP i ochrona œrodowiska,
Planowanie, Logistyka, Zakupy,
Controlling finansowy, Ksiêgowoœæ,
Zarz¹dzanie jakoœci¹ i ryzykiem,
Kontrola jakoœci
- w mieœcie: Nowy Dwór Mazowiecki

Program Rozwoju dla
absolwentów „Graduate
Development Program”
- czas trwania: 2 lata
- w dzia³ach: Marketing klienta,
Zarz¹dzanie kluczowymi klientami
- w mieœcie: Warszawa

Program Rozwoju dla studentów
i absolwentów „Graduate
Development Programme”
- czas trwania: 2 lata
- w dzia³ach: Marketing klienta,
Zarz¹dzanie kluczowymi klientami
- w miastach: Warszawa i wybrane
miasta europejskie

Unilever
www.unilever.pl

to koncern zajmuj¹cy siê produkcj¹
artyku³ów spo¿ywczych, œrodków
czystoœci i kosmetyków (np. Algida,
Axe, Cif, Domestos, Dove,
Hellmann's, Knorr, Lipton, Rama,
Rexona, Saga, Timotei)

P³atne praktyki studenckie
„Unilever Internship Programme”
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Marketing,
Finanse, HR, Supply Chain
- w mieœcie: Warszawa

P³atne praktyki studenckie
„Unilever Internship Programme”
- czas trwania: 6 miesiêcy (lipiec grudzieñ)
- w dzia³ach: Finanse, Supply Chain,
Order2Cash
- w mieœcie: Katowice

Wymagania
Studenci IV-V roku kierunków
ekonomicznych i technicznych,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego (znajomoœæ drugiego
jêzyka obcego – dodatkowy atut),
z doœwiadczeniem zdobytym
podczas praktyk/sta¿y odbytych
w Polsce lub za granic¹

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.rb.com/careers/polska/progr
am-praktyk-letnich

Rekrutacja: ca³y rok
Studenci IV-V roku kierunków:
ekonomia, marketing, zarz¹dzanie,
finanse, z bardzo dobr¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego, o umiejêtnoœciach analitycznych, komunikacyjnych i przywódczych

Aplikacja on-line przez stronê:
www.rb.com/careers/polska/progr
am-praktyk-warszawa

Rekrutacja: ca³y rok
Studenci V roku, którzy ukoñczyli
praktyki w Reckitt Benckiser lub
praktyki miêdzynarodowe

Aplikacja on-line przez stronê:
www.rb.com/careers/polska/lifeblo
od-development-program

Rekrutacja: ca³y rok
Absolwenci studiów ekonomicznych,
z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, posiadaj¹cy pierwsze
doœwiadczenia zawodowe
(praktyka/sta¿)

Aplikacja on-line przez stronê:
www.rb.com/pl/graduatedevelopment-program2

Rekrutacja: marzec – kwiecieñ
Studenci IV-V roku i absolwenci
(do roku od ukoñczenia studiów)
kierunków IT, biegle pos³uguj¹cy siê
jêzykiem angielskim, ze
zdolnoœciami analitycznymi

Aplikacja on-line przez stronê:
www.rb.com/careers/poland/infor
mation-systems-global-servicesgraduate

Rekrutacja: 8 lutego – 8 kwietnia
Studenci III-V roku na kierunkach
ekonomicznych i technicznych,
z komunikatywn¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego, posiadaj¹cy
umiejêtnoœæ pracy w zespole

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.unilever.pl/kariera-ofertypracy/graduates/internships/
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: 10 lutego – 8 kwietnia
Studenci III-V roku dowolnego
kierunku, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
posiadaj¹cy umiejêtnoœæ pracy
w zespole

Etapy rekrutacji: j.w.

79

O firmie
Unilever
www.unilever.pl

to koncern zajmuj¹cy siê produkcj¹
artyku³ów spo¿ywczych, œrodków
czystoœci i kosmetyków (np. Algida,
Axe, Cif, Domestos, Dove,
Hellmann's, Knorr, Lipton, Rama,
Rexona, Saga, Timotei)

Wrigley
www.wrigley.pl
to najwiêkszy na œwiecie producent
oraz dystrybutor gum do ¿ucia
i produktów s³odyczowych

¯ywiec Zdrój
www.zywiec-zdroj.pl
to producent wody mineralnej
(np. ¯ywiec Zdrój)
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Wymagania

P³atne praktyki studenckie
„Factory Internship Programme”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: Supply Chain
- w miastach: Banino k. Gdañska,
Bydgoszcz, Katowice, Poznañ

Studenci III-V roku na kierunkach
technicznych, z komunikatywn¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
posiadaj¹cy umiejêtnoœæ pracy
w zespole

Program Rozwoju dla studentów
i absolwentów „Future Leaders
Programme”
- czas trwania: 3 lata
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Marketing,
Supply Chain, R&D
- w miastach: j.w. + Warszawa

Studenci V roku i absolwenci (do
roku od ukoñczenia studiów)
kierunków ekonomicznych
i technicznych, z zaawansowan¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Sta¿e studenckie
- czas trwania: 6-18 miesiêcy
- w dzia³ach: - brak informacji - w mieœcie: Poznañ

Studenci III-V roku

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Badania i rozwój,
Dzia³ wodny, Dzia³ techniczny,
Finanse, Inwestycje, Jakoœæ
i ochrona œrodowiska, Logistyka,
Marketing i PR, Planowanie,
Produkcja, Sprzeda¿
- w miastach: Ciêcina, Jeleœnia,
Miros³awiec, Rzeniszów, Warszawa

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

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 12 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

Studenci i absolwenci posiadaj¹cy
pierwsze doœwiadczenia zawodowe,
biegle pos³uguj¹cy siê jêzykiem
angielskim

Proces rekrutacji
Rekrutacja: luty - kwiecieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.unilever.pl/kariera-ofertypracy/graduates/internships/
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna
- spotkanie z mened¿erem

Rekrutacja: 5 lutego - 31 marca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.unilever.pl/kariera-ofertypracy/graduates/uflp/
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: do koñca paŸdziernika
Aplikacja on-line przez stronê:
www.wrigley.pl/praktyki

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.zywiec-zdroj.pl/kariera/
studenci
- testy analitycznego myœlenia
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy aplikacji: j.w. + Assessment
Centre

bran¿a
handlowa
i dystrybucyjna
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O firmie
Abra
www.abra-meble.pl
to sklep meblowy

Allegro
www.allegro.pl
to internetowy serwis aukcyjny

Biedronka Jeronimo Martins
www.karierawjm.pl
to przedsiêbiorstwo bêd¹ce
w³aœcicielem sieci sklepów
dyskontowych „Biedronka”,
oferuj¹cych artyku³y spo¿ywcze,
przemys³owe i inne

Dodax
www.dodax.ch
to sklep internetowy oferuj¹cy
ksi¹¿ki, muzykê, filmy i inne

Grupa Maspex Wadowice
www.maspex.com

to jedna z najwiêkszych firm
w Europie Œrodkowo-Wschodniej
w segmencie produktów
spo¿ywczych
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Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Administracja, Audyt,
Finansowy, IT, Logistyka,
Marketing, Merchandising,
Nieruchomoœci, Dzia³ personalny kadry i p³ace, Dzia³ personalny rekrutacja, Dzia³ personalny szkolenia, Reklamacje
- w mieœcie: Kraków

Studenci pe³ni zapa³u do nowych
wyzwañ

P³atne, letnie sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: IT, Programowanie,
Marketing, Biznes, Redakcja, HR,
Wspó³praca z klientem
- w miastach: Poznañ, Wroc³aw,
Toruñ

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

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w miejscach: Logistyka, Biuro
g³ówne, Biura regionów
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

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

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Management Trainee Programme”
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: wszystkich (kolejno:
Dzia³ operacyjny + Biuro
regionalne i Centrum
dystrybucyjne + Centrala +
wybrany dzia³)
- w miastach: na terenie ca³ego
kraju

Studenci IV-V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, dyspozycyjni i mobilni

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów „Liga
ekspertów”
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: w zale¿noœci od
potrzeb (np. IT, Logistyka, Zakupy)
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci,
posiadaj¹cy wiedzê kierunkow¹
i sprecyzowane cele zawodowe

P³atny Program rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Customer Service,
Content Management
- w mieœcie: Warszawa

Studenci i absolwenci wszystkich
lat i kierunków, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego
i angielskiego

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 2-3 miesiêce (lipiec wrzesieñ)
- w dzia³ach: Marketing, Customer
marketing, Public relations,
Administracja, Jakoœæ, Eksport,
Sieci handlowe, Analizy, Zakupy,
Prawny, Ksiêgowoœæ, Dzia³
techniczny
- w miastach: Wadowice, Tychy,
Warszawa

Studenci III-V roku kierunków:
marketing, zarz¹dzanie, logistyka,
administracja, handel, stosunki
miêdzynarodowe, public relations,
prawo, ekonomia, ze znajomoœci¹
programu Excel i kreatywnoœci¹
w myœleniu i dzia³aniu

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.abra-meble.pl/praca

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.allegro.pl/#training

Rekrutacja: do pocz¹tku marca
Aplikacja on-line przez stronê:
www.karierawjm.pl/dolacz-dozespolu/studenci-i-absolwenci

Rekrutacja: do 29 lutego
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.karierawjm.pl/dolacz-dozespolu/studenci-i-absolwenci/
- testy SHL
- rozmowa kwalifikacyjna
- Assessment Centre
- panel biznesowy - przedstawienie
prezentacji biznesowych
- panel rekrutacyjny z Cz³onkami
Zarz¹du

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.karierawjm.pl/dolacz-dozespolu/studenci-iabsolwenci/liga-ekspertow
- wywiad kwalifikacyjny
spotkanie z Mened¿erem
i Dyrektorem dzia³u

Rekrutacja: do 31 lipca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
m.sokolska@dodax.com
- rozmowa rekrutacyjna
z supervisorem zespo³u

Rekrutacja: marzec - kwiecieñ
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line
- rozmowa telefoniczna
- sesja Assessment Centre
- rozmowa rekrutacyjna
z managerem danego dzia³u

O firmie
Grupa Maspex Wadowice
www.maspex.com

Oferta

Wymagania

Program Ambasadorski dla
studentów
- czas trwania: 10 miesiêcy
(paŸdziernik - czerwiec)
- w dziale: HR
- w miastach: na terenie uczelni
wy¿szych

Studenci II-IV roku kierunków
technicznych, ekonomicznych
i humanistycznych, ze zdolnoœciami
organizacyjnymi i ³atwoœci¹
w budowaniu relacji

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: ró¿ne obszary, Service
Office lub „Domolinia IKEA”
- w miastach: Warszawa, £ódŸ,
Wroc³aw, Kraków, Gdañsk,
Katowice, Poznañ

Studenci wszystkich kierunków,
z chêci¹ podejmowania nowych
wyzwañ

Program Rozwoju dla studentów
i absolwentów
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci V roku i absolwenci,
ambitni, dynamiczni

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: E-commerce,
Merchandising, Marketing,
Logistyka, Supply chain, Centrala
zakupów, Audyt, Finanse, HR,
Komunikacja i PR, Sprzeda¿, IT
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci V roku i absolwenci,
ambitni, dynamiczni

P³atny Program Rozwoju dla
absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w dziale: Handel
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Absolwenci z max. 2-letnim
doœwiadczeniem zawodowym,
z umiejêtnoœci¹ skutecznej
komunikacji, znajomoœci¹ jêzyków
obcych (dodatkowy atut),
zainteresowani prac¹ z klientem

P³atne, letnie praktyki studenckie
„Rozwiñ z nami skrzyd³a”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Administracja,
Organizacja, Sprzeda¿, Zakupy
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci wszystkich lat i kierunków

P³atne praktyki studenckie „Dobry
Start”
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci III-V roku, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i pakietu MS Office, potrafi¹cy
uzasadniæ, dlaczego kandyduj¹ na
praktyki
w jednym z dzia³ów Tesco

Proces rekrutacji
Rekrutacja: czerwiec
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line
- rozmowa telefoniczna
- sesja Assessment Centre

to jedna z najwiêkszych firm
w Europie Œrodkowo-Wschodniej
w segmencie produktów
spo¿ywczych

IKEA
www.ikea.com
to sieæ sklepów oferuj¹cych
produkty wyposa¿enia wnêtrz

Leroy Merlin
www.leroymerlin.pl
to sieæ sklepów oferuj¹cych artyku³y
budowlano-dekoracyjne

Lidl
www.lidl.pl
to sieæ sklepów œredniej wielkoœci,
oferuj¹cych artyku³y spo¿ywcze,
przemys³owe i inne

TESCO
www.tesco.pl
to czo³owa sieæ sklepów
samoobs³ugowych na polskim rynku
oferuj¹ca zakupy w sklepach
stacjonarnych i za poœrednictwem
Internetu

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.ikea.com/ms/pl_PL/this-isikea/working-at-the-ikeagroup/rozwoj.html

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.leroymerlin.pl/
studenci-i-absolwenci
- udzia³ w grze rekrutacyjnej, case
study
- rozmowa w jêzyku angielskim
- Assessment Centre
- testy osobowoœciowe
i zdolnoœciowe
- zadanie biznesowe

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

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

Rekrutacja:
marzec - czerwiec (sta¿ od lipca)
listopad - grudzieñ (sta¿ od stycznia)
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.lidl.pl

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.tesco.pl/kariera
- rozmowa kwalifikacyjna
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O firmie
Valeo Electric and Electronic
Systems
www.valeo.com
to niezale¿na grupa spó³ek
zajmuj¹ca siê projektowaniem,
produkcj¹ oraz sprzeda¿¹
komponentów dla przemys³u
samochodowego

¯abka
www.zabka.pl
to sieæ sklepów convenience,
zajmuj¹cych siê handlem
detalicznym w Polsce
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Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 18 miesiêcy
- w dzia³ach: R&D, Proces, Metody
Centralne, Produkcja, IT, Jakoœæ,
Logistyka, Utrzymania Ruchu,
Testy, Zakupy
- w mieœcie: Czechowice-Dziedzice

Studenci i absolwenci ró¿nych
kierunków, w zale¿noœci od
wybranego dzia³u, z komunikatywn¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci I-II roku, którzy chc¹
zdobyæ praktyczn¹ wiedzê
uzupe³niaj¹c¹ realizowane studia

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci II-IV roku, z umiejêtnoœci¹
analitycznego myœlenia i wysok¹
motywacj¹ do wspó³pracy

P³atny Program Rozwoju dla
absolwentów
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Absolwenci na kierunkach:
ekonomia, finanse, nauki
humanistyczne, marketing,
informatyka

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa na adres:
pts.czechowice.recruitment.mailbox
@valeo.com

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.zabkapolska.pl/pl/dlapraktykantow

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.zabkapolska.pl/pl/dlastazystow

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.zabkapolska.pl/pl/dlaabsolwentow

bran¿a
it
i telefoniczna
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O firmie
ADB Polska
www.adbglobal.com
to globalna firma tworz¹ca
najwy¿szej klasy rozwi¹zania dla
operatorów telekomunikacyjnych
oraz p³atnej telewizji na ca³ym
œwiecie - oprogramowanie, systemy
oraz us³ugi

Artifex Mundi
www.artifexmundi.com
to jeden z najwiêkszych
producentów gier przygodowych na
œwiecie, którego gry pobrano ponad
13 mln razy

Wymagania

Oferta
P³atne praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2,5-3 miesiêcy
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dziale: R&D (programowanie)
- w mieœcie: Katowice

Studenci II-IV roku i absolwenci,
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, posiadaj¹cy
umiejêtnoœæ programowania
w jêzyku C/C++ lub Java

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dziale: Publishing i Quality
assurance (na stanowisku: Tester
gier)
- w mieœcie: Katowice

Studenci wszystkich lat i absolwenci,
studiuj¹cy informatykê lub kierunki
pokrewne, posiadaj¹cy podstawow¹
znajomoœæ jêzyków C++ i C#, a tak¿e
umiejêtnoœæ pracy w zespole,
sumienni, precyzyjni, zmotywowani

Proces rekrutacji
Rekrutacja: wiosna (na praktyki
letnie)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
rekrutacja@adbglobal.com
- test programistyczny
- test jêzykowy (ze znajomoœci
jêzyka angielskiego)
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
praca@artifexmundi.com
- test on-line
- rozmowa kwalifikacyjna

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: j.w.
- w mieœcie: j.w.

Asseco
www.asseco.com/pl/
to spó³ka informatyczna, skupiaj¹ca
siê na produkcji i rozwoju
oprogramowania, a tak¿e wdra¿aniu
scentralizowanych, kompleksowych
systemów informatycznych dla
sektora bankowego

COIG S.A.
www.coig.pl

to firma zajmuj¹ca siê produkcj¹
i wdra¿aniem oprogramowania
w³asnego autorstwa, oferuj¹ca
us³ugi IT dedykowane dla
przedsiêbiorstw z sektora
przemys³u wydobywczego,
administracji samorz¹dowej,
instytucji ochrony zdrowia
i przedsiêbiorstw us³ugowych

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Produkcji i wdro¿eñ
systemów finansowych,
Logistycznych, Kadrowop³acowych, Business intelligence,
Data center, Testów i serwisu,
Produkcji i wdro¿eñ oprogramowania dla administracji publicznej,
Produkcji, wdro¿eñ i utrzymania
oprogramowania ESOD i ERP
- w miastach: Katowice, Gliwice,
Warszawa, Amsterdam, Eindhoven

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: informatyka,
matematyka, kierunki ekonomiczne

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

P³atny Program Rozwoju
- czas trwania: 1 rok lub 2 lata
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.
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Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.asseco.com/pl/kariera/stazei-praktyki/
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem dzia³u HR
- test z ogólnej wiedzy
informatycznej
- rozmowa kwalifikacyjna
z Kierownikiem dzia³u, do którego
prowadzona jest rekrutacja

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.rekrutacja.coig.pl/pl/
rejestracja

O firmie
Clearcode
www.clearcode.cc
to software house specjalizuj¹cy siê
w tworzeniu aplikacji webowych
(adtech, martech,analytics),
posiadaj¹cy biura w Polsce i za
granic¹ oraz klientów z ró¿nych
czêœci globu

Comarch
www.comarch.pl
to dostawca biznesowych rozwi¹zañ
IT obs³uguj¹cych relacje z klientami,
optymalizuj¹cych dzia³alnoœæ firmy
oraz procesy biznesowe

Connecto Sp. z o.o.
www.connecto.pl
to firma oferuj¹ca systemy
informatyczne dla biznesu,
producent w³asnego
oprogramowania

Cybercom
www.cybercomgroup.pl
to firma œwiadcz¹ca us³ugi
konsultingowe w zakresie
nowoczesnych rozwi¹zañ
informatycznych

Euvic
www.euvic.pl
(wczeœniej LGBS Polska)
to dostawca us³ug IT

Evertop
www.evertop.pl
to firma specjalizuj¹ca siê
w rozwi¹zaniach webowych
wytwarzanych w technologiach
Microsoft.NET i Java, œwiadcz¹ca
us³ugi z zakresu projektowania,
tworzenia i wdra¿ania systemów
informatycznych dla instytucji
z sektora publicznego oraz
przedsiêbiorstw prywatnych

Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Programowanie (PHP,
Python, JavaScript), Testowanie,
Biznes (Sales, Marketing)
- w miastach: Katowice, Wroc³aw

Studenci III-V i absolwenci kierunku
informatyka i pokrewnych,
z umiejêtnoœci¹ programowania
w wybranym jêzyku (PHP, Python,
JavaScript), ze zrealizowanymi
w³asnymi projektami (niekoniecznie
komerycjnymi), dobr¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego i pasj¹ do nauki

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dzia³ach: Ksiêgowoœæ, Finanse,
Obs³uga Klienta, PR/Marketing
- w miastach: Kraków, Warszawa

Studenci kierunków ekonomicznych
i administracyjnych

P³atne (+ benefity) sta¿e
studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce (lipiec wrzesieñ)
- w dzia³ach: Programowanie,
In¿ynieria systemowa, Embedded
- w miastach: Bia³ystok, Gdañsk,
Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin,
£ódŸ, Poznañ, Rzeszów, Warszawa,
Wroc³aw

Studenci II-V roku kierunków
informatycznych lub pokrewnych
(konieczna znajomoœæ podstaw
technologii oprogramowania)

Bezp³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Wdro¿enia, Handel,
Programowanie
- w mieœcie: Sosnowiec

Studenci III roku kierunku
informatyka, ze znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

Praktyki studenckie i sta¿e
absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesi¹ce
- w dzia³ach: IT, Finanse
i administracja, Marketing
i sprzeda¿, HR
- w miastach: £ódŸ, Warszawa

Do dzia³u IT: studenci IV-V roku
i absolwenci kierunków informatycznych, znaj¹cy którykolwiek
z jêzyków programowania:
C++/Java/ C#/PHP

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.clearcode.cc
- rozmowa kwalifikacyjna
- zadanie rekrutacyjne
(ewentualnie)

Rekrutacja: luty - kwiecieñ
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.comarch.pl/staze-ipraktyki

Do innych dzia³ów: studenci
i absolwenci studiów kierunkowych

P³atne praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Produkcja i rozwój
oprogramowania, Testy,
Administracja
- w miastach: Gliwice, Katowice,
Bielsko-Bia³a, Czêstochowa

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunku informatyka,
z podstawow¹ znajomoœci¹ jêzyków
programowania lub podstawow¹
wiedz¹ o testach lub podstawow¹
wiedz¹ o administrowaniu
systemami, mile widziane pogodne
usposobienie

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dziale: Produkcja
oprogramowania
- w mieœcie: Chorzów

Studenci wszystkich lat i absolwenci
kierunku informatyka i pokrewne,
z umiejêtnoœci¹ programowania,
znajomoœci¹ relacyjnych baz danych
i SQL oraz umiejêtnoœci¹ logicznego
myœlenia

Rekrutacja: czerwiec

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.cybercom.pl
- test kompetencyjny
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem dzia³u HR
- rozmowa kwalifikacyjna
z opiekunem sta¿u

Rekrutacja: marzec - czerwiec
Etapy rekrutacji:
- ogólna rozmowa o oczekiwaniach
kandydata na praktyki
- rozmowa techniczna z liderem
zespo³u

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- zadanie testowe
- rozmowa kwalifikacyjna

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: j.w.
- w mieœcie: j.w.
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O firmie
EQ System
www.eqsystem.pl
to europejski lider z dziedziny
consultingu biznesowego
i systemów informatycznych dla
firm produkcyjnych

Exorigo-Upos
www.exorigo-upos.pl

to firma specjalizuj¹ca siê
w zaawansowanych rozwi¹zaniach
z zakresu IT, wspiera
technologicznie sektor retail,
bankowoœæ, ubezpieczenia,
produkcjê, administracjê publiczn¹

FIS-SST
www.fis-sst.pl

Oferta

Wymagania

Praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dziale: Programowanie,
Marketing
- w mieœcie: D¹browa Górnicza

Studenci ze znajomoœci¹ relacyjnych
baz danych (MSSQL) i œrodowiska
.NET i/lub Java (dzia³ programistyczny), zaanga¿owani,
dyspozycyjni, mile widziana
znajomoœæ jêzyka angielskiego
i narzêdzi marketingu
internetowego (dzia³ marketingu)

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-12 miesiêcy
(wymiar do uzgodnienia)
- w dzia³ach: Produkcja
oprogramowania (Java, C/C++,
Bazy danych, PHP, Android, BI),
Wdro¿eniowych (Konsultant,
Analityk), Wsparcia (Administrator,
In¿ynier sieci/systemów) Service
desk
- w mieœcie: Gliwice, Warszawa

Studenci II-V roku i absolwenci
kierunków: informatyka,
telekomunikacja, elektronika,
matematyka, fizyka, z umiejêtnoœci¹
myœlenia analitycznego
i syntetycznego

P³atne praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie „Learning by
Doing!”
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia)
- w dzia³ach: .NET, JAVA, ABAP
- w mieœcie: Gliwice

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków ekonomicznych,
technicznych lub pokrewnych,
ambitni, zaanga¿owani,
dyspozycyjni min. 3 dni w tygodniu,
mile widziana komunikatywna
znajomoœæ jêzyka niemieckiego

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesi¹ce (lipiec sierpieñ, pn-pt po 6h dziennie)
- w dzia³ach: Jednostka Szkoleniowa
In¿ynierów Oprogramowania
- w mieœcie: Gliwice

Studenci III-V roku oraz absolwenci
kierunku informatyka, z dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
posiadaj¹cy podstawowe
umiejêtnoœci programistyczne znaj¹cy jêzyk C# i Visual Studio,
komunikatywni i potrafi¹cy
pracowaæ w grupie

to czêœæ niemieckiej grupy FIS
specjalizuj¹ca siê w tworzeniu
systemów B2B oraz
oprogramowania w technologiach
JAVA, .NET oraz ABAP

Future Processing
www.future-processing.pl

to gliwicka firma informatyczna
specjalizuj¹ca siê w tworzeniu
oprogramowania komputerowego
na potrzeby miêdzynarodowego
handlu, przemys³u i us³ug

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: praca@eqsystem.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.exorigo-upos.pl/kariera/
studenci-i-absolwenci.html
- CV z opisem wykonanych
projektów z zakresu
programowania, znajomoœci
technologii, potrzeb edukacyjnych
- rozmowa rekrutacyjna z dzia³em
HR i Managerem dzia³u wybranego
na sta¿

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
praca@fis-sst.pl
- rozmowa kwalifikacyjna z dzia³em
HR i kierownikiem wybranego
dzia³u
- test sprawdzaj¹cy kompetencje
techniczne
- rozmowa koñcowa

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- sprawdzenie umiejêtnoœci
technicznych poprzez napisanie
w³asnego programu
- sprawdzenie kompetencji
miêkkich podczas warsztatów
kreatywnych

W 2014 r. firma Future Processing uzyska³a tytu³ „Najlepszego Praktykodawcy w województwie œl¹skim”
w ramach konkursu organizowanego przez Fundacjê Samorz¹du Studenckiego UŒ i Biuro Karier UŒ
Wiêcej informacji na stronie:
www.bk.us.edu.pl/konkurs-na-najlepszego-praktykodawce-w-wojewodztwie-slaskim
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O firmie
IBM Polska
www.ibm.com/pl
to jeden z najstarszych koncernów
informatycznych, oferuj¹cy
rozwi¹zania w oparciu o us³ugi
doradcze i informatyczne,
oprogramowanie i sprzêt

ING Services Polska
www.ingservicespolska.pl

Oferta

Wymagania

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci V roku lub absolwenci
(z max. 2-letnim doœwiadczeniem
zawodowym), o wysokiej
kreatywnoœci i umiejêtnoœci
wspó³pracy w zespole

Rekrutacja: - brak informacji -

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêce
- w dzia³ach: IT, Finanse
- w miastach: zdalnie, Katowice,
Kraków, Wroc³aw, Poznañ,
Warszawa, Gdañsk

Studenci V roku lub absolwenci
(z max. 2-letnim doœwiadczeniem
zawodowym), kreatywni, nastawieni
na pracê z klientem

Rekrutacja: - brak informacji -

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: w zale¿noœci od
zapotrzebowania
- w mieœcie: Katowice

Studenci III-V roku i absolwenci
informatyki lub kierunków
pokrewnych, z komunikatywn¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i umiejêtnoœci¹ pracy w zespole

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Rozwoju Produktów
- w mieœcie: Gliwice

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunku informatyka lub
pokrewnych, ze znajomoœci¹ JS
lub Java, z umiejêtnoœci¹ pracy
w zespole

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dziale: Testy
- w mieœcie: j.w.

Studenci wszystkich lat i absolwenci
kierunku informatyka lub
pokrewnych, ze znajomoœci¹ JS
lub Java, z umiejêtnoœci¹ pracy
w zespole

to dostawca innowacyjnych us³ug IT
dla grupy ING na ca³ym œwiecie

Instytut Systemów
Przestrzennych i Katastralnych SA
www.ispik.pl
to producent oprogramowania
wykorzystuj¹cego geoinformacjê
w e-us³ugach dla spo³eczeñstwa,
administracji publicznej i sektora
prywatnego

Jcommerce
www.jcommerce.pl
to firma specjalizuj¹ca siê
w projektowaniu, doradztwie
oraz wdra¿aniu rozwi¹zañ
informatycznych z obszaru
Information Management dla
klientów z ca³ego œwiata.
Firma oferuje zaawansowane
rozwi¹zania IT z obszaru Business
Intelligence, ERP, SFA oraz systemy
i aplikacje dedykowane - webowe,
mobilne oraz desktopowe

Kamsoft
www.kamsoft.pl

to firma specjalizuj¹ca siê
w tworzeniu, rozwijaniu i wdra¿aniu
oprogramowania dedykowanego
dla rynku zdrowia, w tym dla
sektorów medycyny i farmacji.
Oferuje oprogramowanie mobilne
na urz¹dzenia typu Beacon,
SmartWatch, tablety i smartfony,
a tak¿e systemy informatyczne
pozwalaj¹ce na zarz¹dzanie
placówkami zdrowotnymi

Proces rekrutacji

Bezp³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Java, Front-End,
Financial consultant ERP (studenci
kierunków ekonomicznych)
- w miastach: - brak informacji -

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: Aplikacje mobilne
- w mieœcie: Katowice

Aplikacja on-line przez stronê:
www-05.ibm.com/employment/
pl/graduates/applicationprocess.shtml

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê
www.ingservicespolska.pl/pl/
4,oferty-pracy.html
- wstêpny wywiad telefoniczny
- rozmowa z prze³o¿onym i osob¹
z HR

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
ispik@ispik.pl
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Studenci i absolwenci kierunków
informatycznych lub pokrewnych
oraz ekonomicznych, posiadaj¹cy
podstawow¹ znajomoœæ technologii
oprogramowania, z dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
pierwsze zrealizowane projekty –
mile widziane

Aplikacja on-line przez stronê:
www.jcommerce.pl/kariera

Rekrutacja: ca³y rok
Studenci i absolwenci kierunków
informatycznych i pokrewnych, ze
znajomoœci¹ minimum jednego
jêzyka programowania: C#, Java,
Objective C oraz jednego ze
œrodowisk programistycznych:
Visual Studio, Eclipse, Xcode i jednej
z technologii: Silverlight, Android
SDK, Cocoa

Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kamsoft.pl/o_firmie/
oferta_pracy.htm lub aplikacja
e-mailowa (CV, LM) na adres:
rekrutacja@kamsoft.pl
- rozmowa rekrutacyjna
- testy kwalifikacyjne
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O firmie
Landingi
www.landingi.pl
to m³oda firma (startup) tworz¹ca
aplikacje w modelu SaaS, wspomagaj¹ce generowanie leadów
sprzeda¿owych za pomoc¹ landingi
page

Opcode
www.opcode.pl
to firma dostarczaj¹ca rozwi¹zania
informatyczne dla firm - aplikacje,
systemy zarz¹dzania

Predica
www.predica.pl

to firma IT tworz¹ca rozwi¹zania
z zakresu to¿samoœci cyfrowej,
produktywnoœci, cloud computing,
xRM oraz aplikacji mobilnych

SANSEC Poland
www.sansec.pl

Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Obs³uga klienta,
Marketing, Sprzeda¿, IT
- w mieœcie: Gliwice

Studenci III-V roku i absolwenci
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, znaj¹cy jêzyk PHP
(aplikacja do dzia³ów technicznych)
lub z ogóln¹ znajomoœci¹ bran¿y
internetowej (aplikacja do dzia³u
marketingu)

Bezp³atne praktyki studenckie
(z mo¿liwoœci¹ otrzymania zap³aty
za wdro¿ony projekt)
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dziale: Programowanie
- w miastach: zdalnie

Studenci I-V roku na kierunku
informatyka, ze znajomoœci¹ jêzyka
PHP, OOP, wzorców projektowych
i testowania (PHPUnit), mile
widziana znajomoœæ frameworka
Symfony lub Silex

P³atne (2 500 z³/m-c + op³acenie
min. 1 egzaminu Microsoft) sta¿e
i letnie Programy Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: Productivity, Cloud
- w mieœcie: Warszawa (czêœciowo
zdalnie)

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunków zwi¹zanych z IT,
z umiejêtnoœci¹ programowania,
znajomoœci¹ systemów
informatycznych i baz danych oraz
umiejêtnoœci¹ pracy w zespole

P³atne praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-12 miesiêcy
- w dzia³ach: Marketing, IT
- w mieœcie: Katowice

Studenci i absolwenci kierunków:
zarz¹dzanie i marketing, filologia
(dzia³ marketingu) oraz informatyka
i pokrewne (dzia³ IT)

P³atne praktyki studenckie i sta¿e
absolwenckie
- czas trwania: 1-3 miesi¹ce
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: IT (stanowiska: Grafik,
Webmaster, Programista PHP,
Programista C# .NET, Emarketingowiec), Ksiêgowoœæ,
Hardware
- w mieœcie: Katowice

Studenci z umiejêtnoœciami
wymaganymi w poszczególnych
dzia³ach

Praktyki i sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dziale: IT (stanowiska:
Programista, Tester, Programista
Java, Projektant)
- w mieœcie: D¹browa Górnicza

- brak informacji -

to integrator informatyczny,
specjalizuj¹cy siê w projektowaniu,
wdra¿aniu oraz utrzymywaniu
systemów IT

Senetic
www.senetic.pl
to firma zajmuj¹ca siê
dostarczaniem rozwi¹zañ
w dziedzinach informatyki,
telekomunikacji i systemów
bezpieczeñstwa

SIMPLE
www.simple.com.pl
to lider w dziedzinie systemów
informatycznych dedykowanych
zarz¹dzaniu kapita³em ludzkim
(platforma XPRIMER), a tak¿e
uznany dostawca systemów klasy
ERP w firmach produkcyjnych,
dystrybucyjnych, edukacji i ochronie
zdrowia
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Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
cv@landingi.com
- zadania techniczne
- zadania kreatywne
- rozmowa kwalifikacyjna
- testowy tydzieñ pracy

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- test ze znajomoœci programowania
obiektowego
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- zadania zdalne
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa na adres:
kariera@sansec.com
- testy kwalifikacyjne
i osobowoœciowe
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.senetic.pl/praktyki lub
aplikacja e-mailowa na adres:
praktyki@senetic.com

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.simple.com.pl/kariera/
praktyki lub aplikacja e-mailowa
(CV, LM) na adres:
praca@simple.com.pl

O firmie
Sopra Steria Polska
www.soprasteria.pl

Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Administracja, Systemy,
Sieci, Bazy danych, Programowanie
- w mieœcie: Katowice

Studenci III-V roku na kierunku
informatyka i pokrewne,
z podstawami programowania
w jêzykach: Java, Objective-C, .NET,
C++, C#, PHP, Javascript

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Architektura rozwi¹zañ
informatycznych, Produkcja
oprogramowania, Wdro¿enie
rozwi¹zañ informatycznych, Obrót
towarowy, Sprzeda¿ i marketing,
Doradztwo biznesowe,
Administracja biurowa, Finanse
i Ksiêgowoœæ, HR
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci IV-V roku kierunków
informatycznych lub pokrewnych,
interesuj¹cy siê programowaniem

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: - brak informacji - w mieœcie: Gliwice

Studenci i absolwenci kierunków
informatycznych, z zapa³em do
tworzenia grafiki i programowania
gier video

P³atne, ca³oroczne i letnie, praktyki
i sta¿e studenckie
- czas trwania: max. 3 miesi¹ce
- w dziale: IT
- w miastach: Wroc³aw, Szczecin

Studenci I-V roku (do 30 r.¿.)
kierunków informatycznych

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Systemy
informatyczne, Telematyka,
Teletransmisja, Serwis
- w miastach: Gliwice, Warszawa,
Amsterdam, Eindhoven

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunków: informatyka,
matematyka, z umiejêtnoœci¹
programowania w jêzykach: Java,
.NET, C++, C#, PHP, JS, Objective-C,
umiejêtnoœci¹ obs³ugi AutoCAD
i programowania sterowników PLC

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
rekrutacja@soprasteria.com
- rozmowa telefoniczna
- rozmowa rekrutacyjna

to globalny dostawca us³ug
i rozwi¹zañ IT dla instytucji
publicznych i przedsiêbiorstw
prywatnych

Sygnity
www.sygnity.pl
to firma zajmuj¹ca siê, m.in.:
doradztwem informatycznym,
produkcj¹ i wdra¿aniem
oprogramowania, integracj¹
rozwi¹zañ, audytem
i testowaniem oprogramowania,
dostarczaniem infrastruktury
informatycznej i outsourcingiem IT

The Farm 51 Group
www.thefarm51.com
to lider œl¹skiego gamedevu
zajmuj¹cy siê produkcj¹
multiplatformowych gier
komputerowych przy u¿yciu
najnowszych technologii dostêpnych
na rynku

Tieto
www.tieto.com
to dostawca rozwi¹zañ IT,
obs³uguj¹cy zarówno klientów
z sektora prywatnego, jak
i publicznego

WASKO S.A.
www.wasko.pl

to dostawca rozwi¹zañ IT dla
przedsiêbiorstw z sektora
paliwowo-energetycznego,
telekomunikacyjnego, finansowego
i ochrony zdrowia, nauki
i szkolnictwa wy¿szego oraz
administracji

Rekrutacja: dwa razy w roku
(wiosn¹ i jesieni¹)
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.sygnity.pl/kariera/programstazy lub aplikacja e-mailowa na
adres: staze@sygnity.pl
- telefoniczna rozmowa
kwalifikacyjna
- Assessment Centre
- rozmowa kwalifikacyjna
z Menad¿erem

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM
nakreœlaj¹cy pomys³ na praktykê)
na adres: jobs@thefarm51.com
w temacie maila wpisuj¹c „Praktyki
The Farm 51”

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.tieto.com/careers

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.rekrutacja.coig.pl/pl/
rejestracja
- rozmowa kwalifikacyjna
- testy merytoryczne

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

P³atny Program Rozwoju
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.
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bran¿a
kosmetyczna
i pielêgnacyjna
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O firmie
AVON
www.kariera.avonpolska.pl
to producent i dystrybutor
kosmetyków

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

L'Oréal
www.loreal.pl
to œwiatowy koncern kosmetyczny,
producent i dystrybutor produktów
fryzjerskich i do makija¿u
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Wymagania

Oferta
Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Processing, Produkcja,
Logistyka, Ci¹g³e doskonalenie,
Zapewnienie jakoœci, BHP,
Planowanie, Zakupy, Nowy
produkt, Finanse, IT, Laboratorium
chemiczne i mikrobiologiczne,
Badania i rozwój
- w mieœcie: Garwolin

Studenci IV-V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, aktywni i komunikatywni

Sta¿e studenckie i absolwenckie
„Start Your AVONlution”
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: Marketing, Sprzeda¿,
Obs³uga klienta
- w miastach: Warszawa, Garwolin

Studenci V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, posiadaj¹cy zdolnoœci
analityczne i doœwiadczenie
zawodowe zdobyte podczas praktyk
zawodowych, dzia³alnoœci
w organizacji studenckiej itp.

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c (lipiec,
sierpieñ, wrzesieñ)
- w dzia³ach: Technologicznowdro¿eniowy, Zarz¹dzanie
jakoœci¹, Centrum naukowobadawcze
- w mieœcie: Piaseczno

Studenci

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
„Laboratorium Talentów”
- czas trwania: 2 lata (wrzesieñ sierpieñ)
- w dzia³ach: - brak informacji - w mieœcie: j.w.

Absolwenci o odpowiednich
kompetencjach, z du¿¹ pasj¹
i determinacj¹

Sta¿e studenckie i absolwenckie
„Talent Development Program”
- czas trwania: max. 12 miesiêcy
- w dzia³ach: Badania naukowe,
Finanse, IT, Marketing, Sprzeda¿,
PR, Logistyka, Prawny,
Kontakty zewnêtrzne, HR
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci i absolwenci

Sta¿e studenckie i absolwenckie
„Fabryka Talentów”
- czas trwania: 12 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: - brak informacji -

Studenci IV-V roku i absolwenci na
kierunkach: in¿ynieria produkcji,
in¿ynieria chemiczna i procesowa,
chemia, biotechnologia i pokrewne,
in¿ynieria œrodowiska, ochrona
œrodowiska, bezpieczeñstwo,
mechanika, mechatronika,
automatyka, in¿ynieria elektryczna,
elektrotechnika, elektronika,
logistyka, transport, zarz¹dzanie,
ekonomia i pokrewne

Proces rekrutacji
Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.avonpolska.pl/pl/
students

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.avonpolska.pl/pl/
students lub aplikacja e-mailowa
(formularz aplikacyjny) na adres:
rekrutacja@avon.com
- testy analityczne
- rozmowa rekrutacyjna
- Assessment Centre

Rekrutacja: do 31 marca
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (formularz
aplikacyjny ze strony, CV) na adres:
praktyki@DrIrenaEris.com
- rozmowa kwalifikacyjna

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

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.loreal.pl/kariera/
co-oferujemy/staze-talentdevelopment-program.htm

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: fabryka.talentow@
loreal.com
- rozmowa telefoniczna
- rozmowa rekrutacyjna

bran¿a
marketingu
i reklamy
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O firmie
Elamed Media Group
www.elamed.pl

to grupa medialna wydaj¹ca
specjalistyczne czasopisma
bran¿owe, ksi¹¿ki, multimedialne
kursy, organizuj¹ca tak¿e kongresy,
szkolenia i konferencje

Oferta
Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Redakcje czasopism,
Ksiêgowoœæ, Dzia³ personalny, Dzia³
rozwój produktów wydawnictwa
(E-commerce), PR, Dzia³ badañ
i rozwoju
- w mieœcie: Katowice

Wymagania
Studenci studiów I i II stopnia
i absolwenci (kierunków œcis³ych
i humanistycznych)

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.kariera.elamed.pl lub aplikacja
e-mailowa na adres:
rekrutacja@elamed.pl

Sta¿e studenckie i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: j.w.
- w mieœcie: j.w.

Hill Knowlton Strategies
www.hkstrategies.pl
to agencja komunikacyjna,
zajmuj¹ca siê doradztwem
z zakresu komunikacji korporacyjnej
i kryzysowej, PR, CSR

K2
www.k2.pl
to agencja reklamowa, do której
klientów nale¿¹ m.in.: Coca-Cola,
Ikea, L'oreal, Microsoft, MTV, Play,
PKP, PZU i inne

Studiotg Agencja Interaktywna
B³a¿ej Abel
www.studiotg.pl
to firma z 10-letnim sta¿em,
posiadaj¹ca status Partnera Google,
tworz¹ca kompleksowe kampanie
on-line

The German Marshall Fund of the
United States
www.gmfus.org
to dzia³aj¹cy w USA i Europie
niezale¿ny think-tank zajmuj¹cy siê
promowaniem i umacnianiem wiêzi
transatlantyckich
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Sta¿e studenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: PR
- w mieœcie: Warszawa

Studenci z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
zainteresowani prac¹ w bran¿y PR

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: UX, eCommerce,
Webdevelopment, Obs³uga klienta,
Oprogramowanie, Projektowanie
graficzne, Media, Analiza
biznesowa, Software house
- w mieœcie: Warszawa

- brak informacji -

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Marketing, Sprzeda¿
- w mieœcie: Gliwice

Studenci III-V roku i absolwenci
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i ogóln¹ znajomoœci¹
bran¿y internetowej (dzia³
marketingu)

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
(sezony sta¿owe: wiosna, lato,
jesieñ, zima)
- w dziale: siedziba GMF
- w mieœcie: Warszawa

Studenci V roku i absolwenci
kierunków: nauki polityczne,
stosunki miêdzynarodowe,
dziennikarstwo, ekonomia, z bieg³¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i umiejêtnoœci¹ pracy w zespole

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: praca@hkstrategies.com

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: praktyki@k2.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV)
na adres: cv@studiotg.pl
- zadania techniczne
- zadanie kreatywne
- rozmowa kwalifikacyjna
- testowy tydzieñ pracy

Rekrutacja:
sezon wiosenny - 1 stycznia
sezon letni - 1 kwietnia
sezon jesienny - 1 lipca
sezon zimowy - 1 paŸdziernika
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.gmfus.org
- rozmowa kwalifikacyjna

bran¿a
motoryzacyjna
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O firmie
Dêbica
www.debica.com.pl
to producent opon do samochodów
osobowych i dostawczych

Toyota Motor
www.toyotapl.com
to producent samochodów
osobowych, ciê¿arowych
i hybrydowych
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Oferta

Wymagania

Proces rekrutacji

Bezp³atne letnie praktyki
studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w mieœcie DÊBICA w dzia³ach:
Produkcja, Jakoœæ i laboratorium,
Ksiêgowoœæ, Finanse
- w mieœcie TARNÓW: Logistyka, IT
- w mieœcie WARSZAWA: HR, PR,
Marketing, Sprzeda¿

Studenci ostatniego roku studiów
licencjackich i magisterskich uczelni
ekonomicznych oraz technicznych

Rekrutacja: do 15 maja

Bezp³atne (mieszkanie s³u¿bowe dla
praktykantów spoza okolic
Wa³brzycha) praktyki studenckie
- czas trwania: 4-12 tygodni
- w dzia³ach: In¿ynieria utrzymania
ruchu, In¿ynieria czêœci
- w mieœcie: Wa³brzych

Studenci II-V roku ró¿nych
kierunków (w zale¿noœci od
wybranego dzia³u), z komunikatywn¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

Rekrutacja: ca³y rok

P³atny (+ benefity) Program
Rozwoju dla absolwentów
- czas trwania: - brak informacji - na stanowisku: In¿ynier/
Specjalista
- w mieœcie: Wa³brzych

Absolwenci kierunków
technicznych, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i pakietu MS Office

Aplikacja on-line przez stronê:
www.debica.com.pl/kariera

Aplikacja on-line przez stronê:
www.toyotapl.com/walbrzych/
kat_Program-Praktyk-Studenckich_
100.htm

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: absolwent@toyotapl.com

bran¿a
prawna
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O firmie
DLA Piper
www.dlapiper.com

to globalna kancelaria prawna,
œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu
doradztwa prawnego i podatkowego

Kocur i Wspólnicy
www.kocurpartners.com

to kancelaria prawna specjalizuj¹ca
siê w arbitra¿u i sporach s¹dowych
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Oferta

Wymagania

Proces rekrutacji

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Prawo korporacyjne,
Prawo podatkowe, Rynki finansowe
i projekty infrastrukturalne,
Postêpowania s¹dowe
i arbitra¿owe, Doradztwo
regulacyjne, Prawo pracy, W³asnoœæ
intelektualna i technologie, Prawo
nieruchomoœci
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunku prawo oraz zainteresowani
doradztwem podatkowym –
ekonomia, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Rekrutacja: kwiecieñ – czerwiec
(„Praktyki Letnie w DLA Piper”),
ca³y rok („Praktyka czyni mistrza!”)

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunku prawo, ze znajomoœci¹
prawa cywilnego i handlowego
oraz bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

Etapy rekrutacji:
- test z jêzyka angielskiego
- spotkanie z przedstawicielem
danego dzia³u i dzia³em HR

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: office@kocurpartners.com
- rozmowa rekrutacyjna

bran¿a
przemys³owa
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O firmie
Air Liquide
www.pl.airliquide.com
to miêdzynarodowa firma zajmuj¹ca
siê produkcj¹ i dystrybucj¹ gazów
dla przemys³u, ochrony zdrowia
i œrodowiska, a tak¿e dostaw¹
technologii i urz¹dzeñ

Amica Wronki
www.amica.com.pl
to koncern zajmuj¹cy siê produkcj¹
urz¹dzeñ AGD (lodówki, zmywarki
do naczyñ, kuchenki elektryczne)

ArcelorMittal
www.arcelormittal.com/poland
to producent stali i firma
wydobywcza, a tak¿e czo³owy
dostawca dla sektora
samochodowego, budowlanego,
AGD oraz opakowañ

Axtone
www.axtone.pl
to firma specjalizuj¹ca siê
w dziedzinie technologii
poch³aniania energii zderzeñ
wszystkich typów pojazdów
szynowych

CIECH
www.ciech.com
to polskie przedsiêbiorstwo
handlowo-produkcyjne,
produkuj¹ce m.in. sodê

Coveris Rigid Polska
www.coverisrigid.com

to firma zajmuj¹ca siê
opracowywaniem, produkcj¹
i dostarczaniem opakowañ giêtkich
oraz sztywnych z tworzyw
sztucznych i papieru
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Oferta

Wymagania

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci V roku i absolwenci

Letnie praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1-2 miesi¹ce
(czerwiec - wrzesieñ)
- w dzia³ach: Badania i rozwój,
Technologia, Utrzymanie ruchu,
Logistyka, Produkcja, Serwis,
Zarz¹dzanie jakoœci¹, BHP, HR,
Administracja, Ksiêgowoœæ,
Treasure (nale¿noœci), Sourcing
(zakupy)
- w miastach: - brak informacji -

Studenci IV-V roku i absolwenci
studiów kierunkowych, zgodnie
z profilem danego dzia³u

Praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
(letnie: lipiec-wrzesieñ,
œródroczne: paŸdziernik-kwiecieñ)
- w dzia³ach: Ekonomia, Finanse,
Rachunkowoœæ
- w miastach: Chorzów, Sosnowiec,
Œwiêtoch³owice, D¹browa Górnicza,
Zdzieszowice, Kraków

Studenci znaj¹cy jêzyk angielski
oraz inny jêzyk obcy (mile widziany:
jêzyk francuski, jêzyk niemiecki,
jêzyk hiszpañski), zmotywowani
i chêtni do nauki

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Produkcja, Rozwój
produktów, Metody i Procesy
produkcji, Logistyka, Sprzeda¿,
Zakupy, Finanse i Rachunkowoœæ,
Marketing, Ksiêgowoœæ, IT, HR
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
ró¿nych kierunków (równie¿ osoby
skierowane na sta¿ z Urzêdu Pracy)

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie „Przysz³oœæ
wi¹¿e siê z nami”
- czas trwania: 1 rok
- w dzia³ach: Produkcja, Logistyka
Finanse, Marketing, Sprzeda¿,
Komunikacja, Prawo, HR, IR,
Laboratorium, Badania i rozwój
- w miastach: Warszawa, Bydgoszcz,
Inowroc³aw, Nowa Sarzyna, I³awa

Studenci i absolwenci uczelni
wy¿szych

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêcy
- w dzia³ach: Ksiêgowoœæ, Obs³uga
klienta, Recepcja, Marketing,
Rozwój produktu, HR, Zakupy,
Dzia³ techniczny, Produkcja,
Dzia³ handlowy i inne
- w mieœcie: Siemianowice Œl¹skie,
Skierniewice

Studenci III-V roku z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i/lub jêzyka niemieckiego

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

Studenci IV-V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i/lub jêzyka
niemieckiego

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
rekrutacja@airliquide.com

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.amica.pl/kariera lub
aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: rekrutacja@amica.com.pl
- rozmowa kwalifikacyjna
z pracownikiem dzia³u HR
i kierownikiem dzia³u
- test kompetencji (np. rozwi¹zanie
zadañ w programie MS Excel)

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

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja e-mailowa (CV, temat
wiadomoœci: „Sta¿”) na adres:
praca@axtone.eu

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM,
numer referencyjny ze strony:
www.ciech.com)
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, podanie
o przyjêcie na praktykê/sta¿
w konkretnym dziale) na adres:
hr.rigidpl@coveris.com
- rozmowa kwalifikacyjna
z przedstawicielem dzia³u HR
i opiekunem praktyk z danego
dzia³u

O firmie
GT85 Polska
www.gt85.com.pl

Oferta

Wymagania

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesiêce
- w dzia³ach: Zespó³ konstruktorów,
Zespó³ automatyków, Obróbka
materia³owa, Dzia³ mechanicznomonta¿owy
- w mieœcie: Lublin

Studenci III-V roku kierunków:
budowa maszyn, in¿ynieria
materia³owa, elektrotechnika,
automatyka, robotyka

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 1-3 miesi¹ce
(lipiec - wrzesieñ)
- w pionach: Operacyjny, Handlowy
- w mieœcie: Poznañ

- brak informacji -

Praktyki
- czas trwania: 1-3 miesiêce
- w dzia³ach: Produkty dla
budownictwa (Technologia
produkcji szk³a, Przygotowanie
produkcji, Zakupy, IT, Biuro obs³ugi
klienta, HR, Komunikacja
marketingowa, Korporacje
i komunikacja wewnêtrzna) lub
Produkty dla motoryzacji
(Produkcja, Oprzyrz¹dowanie
produkcji, Jakoœæ, Utrzymanie
ruchu, Logistyka)
- w miastach: Sandomierz,
Warszawa, ca³a Polska (Biura
Obs³ugi Klienta i Dzia³y
Przygotowania Produkcji)

- brak informacji -

Sta¿e studenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w sektorze: Healthcare
- w miastach: na terenie ca³ego kraju

Studenci IV-V roku na kierunkach:
elektronika, in¿ynieria
biomedyczna, mechatronika lub
informatyka, z dobr¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego i gotowoœci¹ do
czêstych wyjazdów na terenie kraju

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w wydzia³ach: Przy³¹czeñ,
Planowania i rozwoju, Inwestycji
i innych
- w miastach: na terenie
po³udniowej Polski

Studenci i absolwenci,
komunikatywni i otwarci

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.gt85.com.pl/kariera
- rozmowa kwalifikacyjna

to wiod¹cy producent
przemys³owych urz¹dzeñ myj¹cych
na rynku polskim, specjalizuj¹cy siê
w technologii mycia przemys³owego
oraz produkcji preparatów
chemicznych do mycia

H.Cegielski-Poznañ
www.hcp.com.pl
to producent maszyn
i urz¹dzeñ dla przemys³u
stoczniowego

Pilkington
www.pilkington.com/pl-PL/pl
to producent szk³a p³askiego typu
float oraz szk³a laminowanego,
dystrybutor szk³a budowlanego

Siemens
www.siemens.pl
to koncern, którego aktywnoœæ
skupia siê na czterech sektorach:
Energy, Healthcare, Industry
i Infrastructure & Cities
(np. wytwarzanie energii, przemys³
rafineryjny i petrochemiczny,
produkty kliniczne, rozwi¹zania
finansowe, sprzêty)

TAURON Dystrybucja
www.tauron-dystrybucja.pl
to najwiêkszy dystrybutor energii
w Polsce, odpowiadaj¹cy za rozwój,
eksploatacjê i utrzymanie sieci
elektroenergetycznych na terenie
po³udniowej Polski

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c (lipiec)
- w dzia³ach: j.w.
- w miastach: j.w.

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

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line (CV, LM –
z okreœleniem w jakim terminie,
dziale i lokalizacji mia³aby siê odbyæ
praktyka) przez formularz na
stronie: www.pilkington.com/plpl/pl/o-firmie/kariera/programpraktyk-studenckich/jak-aplikowacna-praktyke

Rekrutacja: - brak informacji Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line (CV, LM oraz
krótki opis programu studiów)
przez stronê:
www.siemens.pl/pl/praca/
praktyki-i-staze-healthcare.htm
- test z wiedzy teoretycznej
- test jêzykowy
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.tauron-dystrybucja.pl/
o-spolce/dla-studentow/
Strony/praktyki-inne.aspx

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.tauron-dystrybucja.pl/
pl/praktyki
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bran¿a
transportowa
i logistyczna
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O firmie
DB SCHENKER
www.logistics.dbschenker.pl
to firma œwiadcz¹ca us³ugi
logistyczne, wykorzystuj¹ca
transport lotniczy i morski

DHL Express
www.dhl.com.pl
to dostawca us³ug ekspresowych
(przesy³ek) na œwiecie

Polskie Linie Lotnicze - LOT
www.lot.pl
to jeden z najstarszych
przewoŸników na œwiecie

Raben
www.polska.raben-group.com
to operator logistyczny, zajmuj¹cy
siê, m.in. logistyk¹ kontraktow¹,
miêdzynarodowym transportem
drogowym, morskim i lotniczym
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Oferta

Wymagania

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Obs³uga
klienta, Zarz¹dzania flot¹
pojazdów, Logistyka magazynowa,
Logistyka oceaniczna, Logistyka
lotnicza, Logistyka kolejowa,
Logistyka l¹dowa krajowa
i miêdzynarodowa
- w miastach: - brak informacji -

Studenci dowolnego roku, na
kierunkach: logistyka
i zarz¹dzanie, zaanga¿owani
i odpowiedzialni, ze znajomoœci¹
obs³ugi pakietu MS Office

P³atne (+ benefity) sta¿e
absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: B2B, Logistyka
lotnicza, Logistyka oceaniczna
- w miastach: - brak informacji -

Absolwenci studiów licencjackich,
in¿ynierskich i magisterskich

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci IV-V roku (kierunków:
ekonomia, zarz¹dzanie, transport
i logistyka), ambitni
i odpowiedzialni

Program Rozwoju dla
absolwentów „DHL Supply Chain”
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: Finanse, HR,
Technologie biznesu
- w miastach: w ca³ej Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Absolwenci ró¿nych kierunków
(w zale¿noœci od wybranej oferty)
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹
dowolnego jêzyka obcego

Praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Rachunkowoœæ, PR,
Rzecznik prasowy, Ochrona
œrodowiska
- w mieœcie: Warszawa

Studenci I-III roku, z dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Sta¿e studenckie „OdLOTowy sta¿”
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: HR, Marketing
i produkt, Komunikacja
korporacyjna i PR, Siatka po³¹czeñ,
Sprzeda¿ i obs³uga klienta, IT
i infrastruktura informatyczna,
Operacje lotnicze, Nadzór
eksploatacyjny operacji lotniczych,
Obs³uga naziemna, Ochrona
prawna osób, interesów
i informacji, Audyt, Rachunkowoœæ
zarz¹dcza, Zakupy i logistyka,
Administracja, Obs³uga cargo
- w miastach: - brak informacji -

Studenci i absolwenci (do 18
miesiêcy po zakoñczeniu studiów),
z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i pakietu MS Office

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dziale: Transport, Magazyn,
Spedycja miêdzynarodowa,
Obs³uga klienta, HR, Jakoœæ,
Finanse
- w mieœcie: - brak informacji -

Studenci ró¿nych lat i kierunków,
kreatywni i zaanga¿owani

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.logistics.dbschenker.pl/log-plpl/start/kariera-w-tsl/
studentowchannel/Praktyki_dla_
studentow.html

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.dbschenker-student.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.dhl.com.pl/pl/kariera/
studenci.html lub aplikacja
e-mailowa na adres: rekrutacja@
dhl.com (DHL Express i DHL
Freight), rekrutacja.dhlgf@dhl.com
(DHL Global Forwarding),
pl.desc.rekrutacja@dhl.com (DHL
Supply Chain)

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

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.lot.com/pl/pl/praktykicaloroczne

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

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.polska.rabengroup.com/ludzie/praktyki

bran¿a
tytoniowa
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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

P³atny Program Rozwoju dla
studentów
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Marketing, Finanse,
Prawny, HR
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
z sukcesami w œrodowisku
akademickim i pozaakademickim

P³atny Program Rozwoju dla
studentów i absolwentów
- czas trwania: 2 lata
- w dziale: Marketing
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, wykazuj¹cy siê
zdolnoœciami przywódczymi

P³atne sta¿e studenckie
„Challenging Path”
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Technika, Logistyka,
Produkcja, Jakoœæ i systemy, HR
- w mieœcie: Jankowice k. Poznania
(pracodawca zapewnia dojazd
z Poznania)

Studenci III-V roku, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i umiejêtnoœci¹ obs³ugi MS Office

P³atne sta¿e studenckie
„Challenging Path”
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Technika, Logistyka,
Produkcja, Jakoœæ i systemy,
Controlling, Ci¹g³e doskonalenie,
HR
- w mieœcie: j.w.

Studenci III-V roku, z dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

P³atne (+ benefity) sta¿e
studenckie i absolwenckie
„Imperial Way
to Start” w pionie HANDLOWYM:
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
(okres letni)
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Badania
i analizy rynkowe, Dzia³
korporacyjno-prawny, Marketing,
Finanse, HR
- w mieœcie: j.w.

Studenci i absolwenci, z bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i pakietu MS Office

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.pracawbat.pl/studenci-iabsolwenci/stazwwarszawie

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.pracawbat.pl/studenci-iabsolwenci/program-managmenttrainee

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

Rekrutacja: styczeñ
Aplikacja e-mailowa (CV,
PREZENTACJA zawieraj¹ca
odpowiedŸ na pytanie: „Która
z wartoœci Imperial Tobacco Group
jest Ci najbli¿sza? Dlaczego?”
(podaj przyk³ady w odniesieniu do
obszaru sta¿u, który Ciê interesuje).
Zwróæ uwagê na takie kwestie, jak
zainteresowania i plany zawodowe,
dotychczasowe doœwiadczenia
i osi¹gniêcia, wizja sta¿u itp.)
na adres: staz@pl.imptob.com

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja on-line przez stronê:
www.imperial-tobacco.pl/kariera/
imperial-way-to-start,53

bran¿a
us³ug b2b

109

O firmie
ACCREO
www.accreo.pl
to firma konsultingowa œwiadcz¹ca
us³ugi w zakresie doradztwa
podatkowego, prawnego oraz
w obszarze pozyskiwania dotacji
i funduszy UE

Advicero Tax
www.advicero.eu
to firma œwiadcz¹ca kompleksowe
us³ugi na rzecz polskich
i zagranicznych klientów z zakresu
prawa, doradztwa podatkowego
i ksiêgowoœci

Agencja Managerska VIP for You
www.vip4u.pl
to firma oferuj¹ca doradztwo
zarz¹dcze, marketingowe, PR, CSR
oraz pe³n¹ obs³ugê outsourcingow¹
wymienionych obszarów

Capgemini
www.pl.capgemini.com
to miêdzynarodowa korporacja
œwiadcz¹ca zintegrowane us³ugi
w zakresie konsultingu, technologii
informatycznych i outsourcingu

Deloitte
www.deloitte.com/pl
to miêdzynarodowa korporacja
œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu audytu,
rachunkowoœci i doradztwa
(prawnego, podatkowego
i finansowego)
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Oferta

Wymagania

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Doradztwo podatkowe,
Doradztwo europejskie, Doradztwo
prawne
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: prawo, finanse,
bankowoœæ, ekonomia, europeistyka,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, bieg³¹ obs³ug¹ pakietu
MS Office i zdolnoœciami
analitycznymi

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 3 miesi¹ce
- w dzia³ach: Doradztwo podatkowe,
Ksiêgowoœæ
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
kierunków: ekonomia, finanse,
prawo, ze znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i umiejêtnoœci¹ pracy
zespo³owej

Bezp³atne praktyki i sta¿e
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Marketing, PR, CSR
- w miastach: na terenie ca³ego kraju
(zdalnie)

Studenci wszystkich lat oraz
absolwenci wszystkich kierunków,
zaanga¿owani, solidni i ambitni
(mo¿liwoœæ odbycia praktyk
obowi¹zkowych z uczelni)

P³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
- w dzia³ach: Customer service,
Finanse, Zarz¹dzanie projektami,
Programowanie, Testowanie, Bazy
danych
- w miastach: Kraków, Katowice,
Opole

Studenci z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, mile widziana
znajomoœæ drugiego jêzyka obcego

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dzia³ach: CRM, Technologia
i integracja
- w mieœcie: Warszawa

Studenci IV-V roku i absolwenci
studiów magisterskich
z podstawow¹ znajomoœci¹ baz
danych, umiejêtnoœci¹ pos³ugiwania
siê jêzykami programowania
obiektowego i jêzykami
skryptowymi, znajomoœci¹ systemu
Unix/Linux, komunikatywn¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 6 miesiêcy
(paŸdziernik - kwiecieñ)
- w dziale: AUDYT
- w miastach: Katowice, Kraków,
£ódŸ, Wroc³aw, Poznañ, Warszawa,
Gdañsk

Studenci IV i V roku, wszystkich
kierunków i absolwenci, z bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ arkusza kalkulacyjnego
Excel

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 1 miesi¹c
- w dziale: KONSULTING (Audyt
wewnêtrzny, Instytucje finansowe,
Zarz¹dzanie ryzykiem
przedsiebiorstw, Bezpieczeñstwo
informatyczne, Zarz¹dzanie
strategiczne i operacyjne,
Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim
i inne)
- w miastach: polskich
i europejskich (Europa Œrodkowa)

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunków ekonomicznych lub
informatycznych, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
zdolnoœciami analitycznymi i wiedz¹
nt. zastosowañ rozwi¹zañ
informatycznych w biznesie

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: rekrutacja@accreo.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: office@advicero.eu
- rozmowa kwalifikacyjna
z prze³o¿onym

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.vip4u/praca.html lub aplikacja
e-mailowa (CV, LM) na adres:
hr@vip4u.pl

Rekrutacja: 10 lutego
Aplikacja on-line przez stronê:
www.pl.capgemini.com/internshipprogram-career-kick-off

Rekrutacja: - brak informacji Aplikacja e-mailowa w jêzyku
angielskim, wraz z numerem
referencyjnymi, na adres:
praktykicrm.pl@capgemini.com

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/
pages/careers/articles/students/
audyt-opis-dzialu.html

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/
pages/careers/articles/students/
konsulting-praca-praktyki.html

O firmie
Deloitte
www.deloitte.com/pl
to miêdzynarodowa korporacja
œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu audytu,
rachunkowoœci i doradztwa
(prawnego, podatkowego
i finansowego)

Ernst & Young
www.ey.com
to miêdzynarodowa korporacja
œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu audytu
i doradztwa (biznesowego,
transakcyjnego, podatkowego)

EURO WORK
www.eurowork.net.pl

Oferta

Wymagania

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: - brak informacji - w dziale: DORADZTWO
FINANSOWE
- w miastach: - brak informacji -

- brak informacji -

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
(termin ustalany indywidualnie)
- w dziale: DORADZTWO
PODATKOWE
- w miastach: Katowice, £ódŸ, Opole,
Rzeszów, Wroc³aw, Warszawa,
Gdañsk

Studenci IV i V roku prawa
i kierunków ekonomicznych,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego i zagadnieñ
podatkowych

P³atne praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Audyt, Doradztwo
podatkowe, Doradztwo
transakcyjne, Doradztwo
biznesowe
- w miastach: Katowice, Kraków,
Poznañ, Warszawa, Wroc³aw

Studenci IV i V roku i absolwenci
kierunków: ekonomia, prawo, nauki
œcis³e, nauki techniczne
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2 miesi¹ce
- w dziale: HR
- w mieœcie: Katowice

Studenci i absolwenci kierunków:
ZZL, psychologia, pedagogika,
socjologia, mile widziana znajomoœæ
jêzyka angielskiego

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: Audyt, Bankowoœæ,
Bankowoœæ instytucjonalna,
Bankowoœæ korporacyjna,
Doradztwo biznesowe, Doradztwo
podatkowe, Doradztwo
podatkowo-prawne, Doradztwo
transakcyjne, Konsulting, Podatki,
Prognozy finansowe, Zarz¹dzanie
ryzykiem
- w miastach: Katowice, Kraków,
£ódŸ, Wroc³aw, Poznañ, Warszawa,
Gdañsk

Studenci III-V roku i absolwenci
(kierunków: bankowoœæ, ekonomia,
finanse matematyczne, metody
iloœciowe, prawo, rachunkowoœæ,
zarz¹dzanie), z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i zdolnoœciami analitycznymi

to miêdzynarodowa sieæ firm
œwiadcz¹cych us³ugi z zakresu
audytu, doradztwa podatkowego
i doradztwa gospodarczego,
dzia³aj¹ca w 155 krajach na œwiecie

Miebach Consulting
www.miebach.com

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Doradztwo logistyczne,
Consulting, In¿ynieria ³añcucha
dostaw
- w mieœcie: Adamowice
k. Raciborza

Studenci IV-V roku i absolwenci,
ze znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego
i angielskiego w stopniu
zaawansowanym i znajomoœci¹
pakietu MS Office

to firma oferuj¹ca us³ugi doradztwa
i projektowania w obszarze logistyki
i zarz¹dzania ³añcuchem dostaw

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/
pages/careers/articles/students/
uslugi-finansowe.html

to agencja pracy nr certyfikatu 2476,
realizuj¹ca procesy rekrutacyjne na
stanowiska pracy w Holandii, Belgii,
Niemczech i innych krajach
europejskich

KPMG
www.kpmg.com

Proces rekrutacji

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/
pages/careers/articles/students/
doradztwo-podatkowe-opisdzialu.html

Rekrutacja:
- marzec (dzia³ audytu)
- ca³y rok (pozosta³e dzia³y)
Aplikacja on-line:
www.ey.com/PL/pl/Careers/
Students/Joining-EY/Oferty-pracy

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
http://bit.ly/1LwBlIU lub aplikacja
e-mailowa (z dopiskiem „Praktyka
absolwencka”) na adres:
eurowork@poczta.fm
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.junior.kpmg.pl
- testy kwalifikacyjne
- Assessment Centre
- rozmowy kwalifikacyjne

Rekrutacja: ca³y rok
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O firmie
PKF Consult
www.pkfpolska.pl

Oferta

Wymagania

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Biuro projektów
audytorskich, Biuro projektów
podatkowych
- w miastach: Katowice, Wroc³aw,
Opole, Poznañ, Warszawa, £ódŸ,
Gdañsk

Studenci III-V roku i absolwenci
kierunków: ekonomia, matematyka,
ze zdolnoœciami analitycznymi
i umiejêtnoœciami komunikacyjnymi

Przepisywanie.pl
www.przepisywanie.pl
i www.skrybot.pl

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dziale: Dzia³ us³ugowo-biurowy
- w miastach: zdalnie, Warszawa

Studenci i absolwenci, z umiejêtnoœci¹ szybkiego pisania za
pomoc¹ klawiatury bez patrzenia
na rêce, znajomoœci¹ ortografii
i umiejêtnoœci¹ korekty w³asnych
tekstów

to firma tworz¹ca oprogramowanie
do automatycznej zamiany mowy na
tekst, a tak¿e oferuj¹ca us³ugi
przepisywania nagrañ i tekstów

P³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dziale: Produkcja
- w miastach: zdalnie, Warszawa

Studenci i absolwenci, z umiejêtnoœci¹ programowania

PwC
www.pwc.pl

Praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 2-3 miesi¹ce
(jesieñ - zima)
- w dzia³ach: Audyt, Data analytics,
Konsulting, Grafika, IT
- w mieœcie: Warszawa

Studenci III-V roku i absolwenci

P³atne sta¿e studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: 5 miesiêcy
- w dziale: Wsparcie audytu
- w mieœcie: Katowice

Studenci IV-V roku i absolwenci
filologii niemieckiej, filologii
angielskiej, matematyki, prawa
i innych z bardzo dobr¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego i/lub
niemieckiego, posiadaj¹cy
umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia,
pracy w grupie i pod presj¹ czasu

P³atne (+ benefity) praktyki
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3 miesi¹ce
- w dziale: Jêzykowym
- w mieœcie: Katowice

Studenci IV-V roku i absolwenci
filologii, z umiejêtnoœci¹ precyzyjnego formu³owania myœli,
komunikatywni

Praktyki i sta¿e studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: - brak informacji - w mieœcie: Józefos³aw k. Warszawy

Studenci wszystkich kierunków
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹
programów Excel i PowerPoint

to firma realizuj¹ca us³ugi
w zakresie szeœciu linii
biznesowych: audytorskiej,
podatkowej, konsultingowej,
rachunkowej, szkoleniowej oraz
us³ugi dla rynku kapita³owego

to miêdzynarodowa korporacja
œwiadcz¹ca us³ugi z zakresu audytu,
rachunkowoœci i doradztwa

PwC Service Delivery Center
www.pwc.pl/sdc

to dynamicznie rozwijaj¹ca siê
jednostka, wspieraj¹ca dzia³y
audytu finansowego i doradztwa
podatkowego spó³ek PwC
zlokalizowanych w krajach
europejskich

TextPartner
www.textpartner.com

Proces rekrutacji
Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV)
na adres: rekrutacja@pkfpolska.pl
- rozmowa rekrutacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.przepisywanie.pl/praca
- test kwalifikacji

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.przepisywanie.pl/praca-dlaprogramisty

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

Rekrutacja: ca³y rok
Etapy rekrutacji:
- aplikacja on-line przez stronê:
www.pwc.pl/sdc
- telefoniczna rozmowa
kwalifikacyjna
- testy i rozmowa z osobami
zarz¹dzaj¹cymi zespo³em

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line prze stronê:
www.toa24.com/job.php?lang=PL&i
d=TextPartner_sc lub aplikacja
e-mailowa na adres:
praca@textpartner.com

to firma œwiadcz¹ca us³ugi jêzykowe
na rzecz wielkich, œwiatowych
koncernów oraz ma³ych, lokalnych
przedsiêbiorstw

Us³ugi Doradcze Smart Solutions
www.uslugidoradcze.com.pl
to firma konsultingowa, obs³uguj¹ca
firmy miêdzynarodowe i krajowe
w zakresie strategii rozwoju
i optymalizacji procesów
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Rekrutacja: - brak informacji -

inne
bran¿e
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O firmie
Fundacja Bank Mleka Kobiecego
www.bankmleka.pl
to firma promuj¹ca w œrodowisku
medycznym i wœród rodziców ideê
dzielenia siê naturalnym,
przebadanym pokarmem kobiecym,
prowadzi akcjê „Mamy Mleko dla
wczeœniaka”

Fundacja Managerska CREATIVE
www.funcreative.pl
to firma oferuj¹ca rozwój nauki
przedsiêbiorczoœci, edukacji,
wdra¿ania idei CSR oraz
kszta³towania m³odych talentów
w obszarach dzia³alnoœci naukowej
i biznesowej

Fundacja Rozwoju Wolontariatu
www.frw.org.pl
to firma realizuj¹ca ogólnopolski
Program „Projektor – wolontariat
studencki”, pozwalaj¹cy na
realizowanie autorskich projektów
edukacyjnych

Hotele Diament
www.hotelediament.pl
to najwiêksza polska sieæ hotelowa,
w sk³ad której wchodzi 14 hoteli
usytuowanych na po³udniu Polski

Izba Pracodawców Polskich
www.ipp.org.pl
to firma zrzeszaj¹ca polskich
przedsiêbiorców, œwiadcz¹cych
us³ugi na terenie Unii Europejskiej

Placementmaker Limited
www.worldofskills.com
to angielska firma organizuj¹ca
program praktyk i sta¿y
w Wielkiej Brytanii dla studentów
i absolwentów uczelni europejskich

Sta¿e w Instytucjach Kultury
www.nck.pl/staze-w-instytucjachkultury
to projekt edukacyjny sk³adaj¹cy
siê z programu bezp³atnych sta¿y
w instytucjach kultury
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Oferta

Wymagania

Proces rekrutacji

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Biuro Fundacji,
Laboratorium
- w miastach: Warszawa, Toruñ,
Opole, Kraków

Studenci II-IV roku na kierunkach:
biologia, ochrona œrodowiska, fizyka,
chemia, nauki spo³eczne,
pedagogika, psychologia

Rekrutacja: ca³y rok

Bezp³atne praktyki i sta¿e
studenckie i absolwenci
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: Marketing, PR, CSR,
Fundraising
- w miastach: na terenie ca³ego kraju
(zdalnie)

Studenci wszystkich roczników
i absolwenci wszystkich kierunków,
zaanga¿owani, solidni i ambitni

Bezp³atne praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: ca³a Polska

Studenci wszystkich lat i kierunków

Bezp³atne praktyki studenckie
i absolwenckie
- czas trwania: min. 1 miesi¹c
(miesi¹ce letnie)
- w dzia³ach: Sprzeda¿, Marketing,
HR, IT, Obs³uga i inne
- w miastach: Zabrze, Chorzów,
Katowice, Gliwice, Siemianowice
Œl¹skie, Ustroñ, Wroc³aw

Studenci III-V roku i absolwenci
wszystkich kierunków ze
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego
i pakietu MS Office

Aplikacja e-mailowa (CV, LM) na
adres: rekrutacja@hotelediament.pl

Letnie praktyki studenckie
- czas trwania: ustalany
indywidualnie
- w dzia³ach: - brak informacji - w miastach: - brak informacji -

Studenci III-V roku i absolwenci,
z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego lub niemieckiego
i pakietu MS Office

Aplikacja on-line przez stronê:
www.ipp.org.pl/kariera-w-ipp.html

P³atne, zagraniczne praktyki
studenckie i absolwenckie
- czas trwania: 3-6 miesiêcy
- w dzia³ach: do wyboru
- w miastach: Londyn, Cambridge,
Birmingham, Nottingham, Norwich,
Leicester, Peterborough

Studenci wszystkich lat, kierunków
informatycznych, ekonomicznych
i biznesowych, z bardzo dobr¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego

Aplikacja e-mailowa (CV) na adres:
placements@worldofskills.com

Bezp³atne sta¿e studenckie
- czas trwania: 20-40 dni
- w dzia³ach: wskazanych przez
partnerów
- w miastach: na terenie Polski

Studenci szkó³ artystycznych
kierunków humanistycznych,
których œrednia ocen ze studiów
wynosi co najmniej 4.0, podlegaj¹cy
ubezpieczeniu zdrowotnemu

Etapy rekrutacji:
- aplikacja e-mailowa (CV, LM)
na adres: biuro@bankmleka.pl
- rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja on-line przez stronê:
www.funcreative.pl/staze-ipraktyki.html lub aplikacja
e-mailowa (CV, LM) na adres:
hr@funcreative.pl

Rekrutacja: ca³y rok
Aplikacja e-mailowa (CV, tytu³
wiadomoœci „praktyki”) na adres:
c.andrzejewska@projektor.org.pl

Rekrutacja: ca³y rok

Rekrutacja: ca³y rok

Rekrutacja: ca³y rok

Rekrutacja:
- edycja wiosenna (styczeñ - luty)
- edycja letnia (maj - czerwiec)
- edycja jesienno-zimowa (wrzesieñ)
Aplikacja on-line przez stronê:
www.nck.pl/staze-w-instytucjachkultury

Miejsce na Twoje plany
i genialne notatki
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KONIEC MISJI?
Z powodzeniem zakoñczy³eœ misjê „Superbohater na rynku pracy”. To jednak nie koniec
wspania³ej przygody z Biurem Karier UŒ.
Chcesz byæ na bie¿¹co z informacjami o ciekawych szkoleniach, warsztatach, konferencjach? B¹dŸ
szybszy od innych! Zapisz siê do newslettera! Wystarczy, ¿e wype³nisz formularz dostêpny na
stronie: www.bk.us.edu.pl/newsletter.
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ZOSTAÑ
SUPERBOHATEREM
RYNKU PRACY

PRZEWODNIK 2016
po rynku pracy, praktykach,
sta¿ach i programach rozwoju

