
 

 

 

[Praca i Kariera w koncernie międzynarodowym] 
 

     
 

CO? 

 
Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego 

„Praca i Kariera w koncernie międzynarodowym” .  

 

Cztery firmy: 

 AmRest Holdings SE  

 IBM IDC Wrocław   

 PricewaterhouseCoopers  

 McKinsey&Company Poland 

 

podczas 15-minutowych wystąpień poruszą takie kwestie jak:  

 

1. Start w … 

2.Pierwsza praca/staż  

3.Profil idealnego kandydata  

4.Płace na start  

5.Możliwości awansu/ ścieżki kariery studenta UWr  

6.Pozafinansowe narzędzia motywacji w firmie 

 

Na spotkaniu "Praca i Kariera w koncernie międzynarodowym" studenci dowiedzą się, 

jakie mają realne szanse, by zostać przyjętym na staż bądź na stałe zatrudnionym w 

prezentowanych firmach. Uzyskają także wskazówki w jaki sposób mogliby podnieść 

swoje kompetencje (kursy językowe, doszkalające itp.) tak, aby w przyszłości mieć 

większe szanse na zdobycie pracy w wymarzonej firmie. 

 

GDZIE? 
 
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr 

sala 2.01D (im. A. Świdy), budynek D - I piętro  

 

KIEDY? 
 

29.03.2010 (poniedziałek) godz. 17.00-20.00 

 

Uczestników spotkania prosimy o przybycie o godzinie 16.40 w celu osobistego 

podpisania wysłanych wcześniej dokumentów. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń- "kto pierwszy ten lepszy". 

 

DLA KOGO? 
 

Spotkanie dla nieaktywnych zawodowo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

http://www.careers.uni.wroc.pl/images_db/2457f0837882a5c4d1afda82934533df.pdf


 
 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Należy pobrać zestaw dokumentów dostępnych „TUTAJ” a następnie wypełnione 

dokumenty odesłać w załączniku na adres uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl  

Temat wiadomości: „PiK w koncernie międzynarodowym”  

Pola, w których trzeba wybrać prawidłową odpowiedź, należy podkreślić. 

 

UWAGA!!! W formularzu proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na : 

- pkt.9 –Wykształcenie 

wyższe- po ukończeniu studiów I stopnia (licencjat) lub studiów 

magisterskich (w przypadku wcześniejszego ukończenia drugiego kierunku) 

 

ponadgimnazjalne- W przypadku jednolitych studiów magisterskich 

(nawet gdy osoba nie uczęszczała do gimnazjum) oraz studentów I stopnia 

(I-III rok) 

 

pomaturalne- po ukończeniu szkół pomaturalnych  

 

-pkt.19 

bezrobotny- osoba aktualnie zarejestrowana w Państwowym Urzędzie 

Pracy 

 

nieaktywny zawodowo- TAK-warunek konieczny do uczestnictwa w 

spotkaniu  

-pkt.20- 25 nie wypełniamy 

 

Tuż przed spotkaniem wszystkie dokumenty należy osobiście podpisać.  

 

Dokumenty można wypełnić osobiście w Biurze Karier (ul. Szczytnicka 11). Studenci, 

którzy wypełnili już dokumenty (projektu "Uniwersytet Kompetencji"), także proszeni są o 

zapisanie się na spotkanie mailowo lub telefonicznie.  
 
ZAPRASZAMY!!! 

 

 

 

 
Biuro Projektu "UNIWERSYTET KOMPETENCJI"  

– Biuro Karier  

ul. Szczytnicka 11 

50-382 Wrocław  

tel./fax. (71)375 71 32  

e-mail: uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl  

 

http://www.careers.uni.wroc.pl/images_db/2a54f35bfccc4ed35560489bb8e769d5.doc
mailto:uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl
mailto:uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl

