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Czytelniku,
Siedemnasta już edycja publikacji „Pracodawcy” jest szczególna – po 
raz pierwszy tak wielu pracodawców na naszych łamach zaprasza do 
tego, aby zajrzeć za ich kulisy. Na 244 stronach przewodnika po możli-
wościach zatrudnienia i rozwoju dla studentów ponad 220 firm zachę-
ca do zapoznania się z ich ofertą praktyk, staży lub pierwszej, tzw. „po-
ważnej” pracy dla młodych osób, stojących na progu drogi zawodowej. 
Jeszcze rok temu w „Pracodawcach” rekrutować studentów chciało 
„tylko” 180 organizacji. Czy to coś oznacza? Zdecydowanie tak! Jeśli 
myślisz, że masz małe szanse na ciekawą pracę u dobrego pracodawcy 
na samym początku kariery, to polecamy zrewidować to podejście 
i oddać się lekturze niniejszej publikacji.

Zanim przejdziesz jednak do (słusznie zresztą) entuzjastycznego wysy-
łania CV, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl – jak dobrze znasz rekrutacyj-
ne realia? Czy zdajesz sobie sprawę, jak może wyglądać rozmowa re-
krutacyjna? O co zapyta (prawie na pewno) rekruter i co może wytrącić 
Cię z równowagi? Oczywiście, pójście na żywioł ma swoje walory, 
chcąc jednak wypaść dobrze i znaleźć pracę, lepiej być przygotowa-
nym. Nie tylko pytania mogą zaskoczyć – także forma samej rozmowy 
kwalifikacyjnej może być różna oraz także… może w ogóle nie być roz-
mową. Nie zaszkodzi też zweryfikować swoje zachowania lub nawyki 
w kontaktach z ludźmi i „przymierzyć” je do prawideł savoir-vivre, 
może się bowiem okazać, że i tu pomocne będą pewne usprawnienia. 
Miej też świadomość, że normy obowiązują obie strony – pewnych 
rzeczy nie wypada, innych nie wolno robić i to samo dotyczy osoby, 
która będzie prowadziła Twój proces rekrutacyjny. Warto wcześniej 
wiedzieć, czego nie wolno rekruterowi. 

Szukanie pracy bywa czasem zadaniem na pełny etat – chcąc nie robić 
„nadgodzin” w tej dziedzinie, zgromadź i inne przydatne informacje 
zawczasu. Jakiej pensji możesz oczekiwać? Co odpowiedzieć osobie 
z działu HR, kiedy zapyta o oczekiwany poziom wynagrodzenia? Czy 
profil wykształcenia ma tu znaczenie? A stres – czy da się go, jeśli nie 
pokonać, to ujarzmić? 

Zapraszamy do poszukania odpowiedzi między innymi na powyższe 
pytania i poznania aż 220 pracodawców czekających być może właśnie 
na Twoją aplikację podczas lektury „Pracodawców”. 

Powodzenia w rektuacji!

Iga Pazio

Redaktor naczelna
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Rzetelna, obiektywna, trafna, dokładna – rekruterzy lubią metodę Assessment Center. 
A co zyskują dzięki niej kandydaci? Wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach, 
rzeczywisty obraz stanowiska i obowiązków oraz możliwość świadomego podjęcia decyzji.

Assessment Center 
– nie ma się czego bać

Katarzyna Klimek-Michno
Redaktorka, zajmująca się tematyką 
zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, 
stały współpracownik Pracuj.pl.

Assessment Center to bardzo popularna metoda selekcji w ostatnich 
latach. Dlaczego?  „Wiele firm stosuje Assessment Center, ponieważ 

ma największą trafność diagnostyczną wśród metod rekrutacyjnych” – 
twierdzi Urszula Zając-Pałdyna, HR Business Partner w Grupie Pracuj, tłu-
macząc, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznajemy kandydatów za 
pośrednictwem dialogu, a podczas AC widzimy ich w działaniu. „Metoda 
ta daje duże prawdopodobieństwo, że wybrany kandydat faktycznie 
sprawdzi się na stanowisku” – mówi przedstawicielka Grupy Pracuj. 

KANDYDAT W DZIAŁANIU
Na czym dokładnie polega ta metoda? Kandydaci otrzymują do wy-
konania zadania, dzięki którym obserwujący ich rekruterzy dostają 
informację o ich tzw. kompetencjach miękkich, ale też o wiedzy i kwa-
lifikacjach. „Seria ćwiczeń przygotowana jest w taki sposób, aby w wa-
runkach przypominających warunki pracy zaobserwować u kandyda-
tów, czy mają cechy kluczowe dla danego stanowiska” – mówi Joanna 
Ukleja, psycholog i specjalista ds. HR w Wyższej Szkole Bankowej we 
Wrocławiu. 
Jakie to ćwiczenia? Stosowane są w tym celu m.in. dyskusje grupowe, 
podczas których kandydaci rozwiązują jakiś problem, muszą współ-
działać, odgrywać scenki, wcielać się w role, podejmować decyzje, 
wykazywać się komunikatywnością. „Przykładowo, jeśli chcemy zba-
dać poziom kreatywności wśród handlowców, prosimy ich o przygo-
towanie biznesplanu dla jakiegoś wymyślonego przedsiębiorstwa czy 
sektora albo prosimy o zasugerowanie rozwiązania, jak przywrócić 
płynność finansową firmy. Aby szanse były wyrównane, zadanie nie 
powinno koniecznie dotyczyć branży handlowej, ponieważ wśród 
kandydatów są zarówno osoby z doświadczeniem w sprzedaży, jak 
i takie, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej branży. Zadania 
mogą mieć charakter uniwersalny, być abstrakcyjne, ale mogą też być 
związane z rzeczywistością danego sektora czy obowiązkami na kon-
kretnym stanowisku” – opisuje Urszula Zając-Pałdyna. 
Zadania mają również charakter indywidualny. Kandydat może zo-
stać poproszony m.in. o przygotowanie jakiejś analizy, wystąpienia czy 
prezentacji. Dzięki temu pracodawca w praktyce sprawdza kwalifikacje 

potencjalnego pracownika. „Podczas AC oceniamy kompe-
tencje, które wcześniej opisujemy za pomocą konkret-

nych zachowań” – tłumaczy Katarzyna 
Makarska. 

Jak podkreśla Joanna Ukleja, sto-
sowanie metody Assessment 

Center zgodnie ze sztuką, 
pozwala spojrzeć na kan-

dydata w sposób realny 
i prawdziwy, a nie po-

przez pryzmat dekla-
racji, jakie kandydat 

składa podczas 
rozmowy. „AC, jak 
każda metoda, nie-
sie za sobą ryzyko 

popełnienia błędu, 
ale ryzyko to jest najmniejsze 

w porównaniu do innych metod stosowanych w rekrutacji” – mówi 
Katarzyna Makarska. Każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kil-
ku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów. AC jest 
więc zarazem najbardziej obiektywną metodą stosowaną w procesach 
rekrutacji. 

NIE WIERZ LEGENDOM
Rekruterzy znają legendy, według których firmy podczas sesji AC testu-
ją odporność psychiczną kandydatów i sprawdzają podatność na stres. 
Część kandydatów ma duże opory przed wzięciem udziału w AC lub 
podchodzą do metody sceptycznie, twierdząc, że jest czymś sztucznym 

i wymuszonym. „To nieprawda. Nikt nie jest w stanie udawać przez kilka 
godzin kogoś innego i maskować charakteru. W pewnym momencie 
wychodzą naturalne zachowania. Firmy dbają również o to, aby warunki, 
w których odbywa się sesja AC, były jak najbardziej naturalne i bezstreso-
we. Wiedzą bowiem, że raz zrażony kandydat nie będzie chciał ponow-
nie wziąć udziału w rekrutacji” – mówi Urszula Zając-Pałdyna.

POZNAJ SIEBIE
Wybór AC jako metody selekcji daje korzyści tak pracodawcom, jak 
i kandydatom. Joanna Ukleja tłumaczy, że obserwując zadania, jakie 
nam się stawia, możemy poczuć – lub nie – „chemię” w odniesieniu 
do danego stanowiska. „Pamiętam sytuację, kiedy udzielałam nega-
tywnej informacji zwrotnej po AC na pozycję trenera wewnętrznego 
i kandydatka poinformowała mnie, iż sytuacja ekspozycji społecznej 
kosztowała ją tyle stresu, iż właściwie dopiero teraz poczuła, że nie 
chce awansować na to stanowisko” – wspomina psycholog. Są jeszcze 
inne zalety takiej metody. Jedna kompetencja podczas AC jest badana 
w co najmniej dwóch ćwiczeniach. Dzięki temu końcowa informacja 
zwrotna może być rzetelna i trafna. „A to dużo – usłyszeć od osoby po-
stronnej, co jest moją mocną stroną, a co wymaga rozwoju” – twierdzi 
Joanna Ukleja. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Nigdy nie wiemy, jakie dostaniemy zadanie do wykonania i czego 
będzie ono dotyczyć. Przygotowanie się w stu procentach do AC nie 
jest więc możliwe. Jednak możemy zrobić naprawdę wiele. „Należy 
dokładnie zapoznać się z zakresem obowiązków, jakie są konieczne 
na stanowisku, na które aplikujemy. Jeżeli wymagana jest na przykład 
znajomość języka niemieckiego, umiejętność analitycznego myślenia, 
kreatywność czy doświadczenie – możemy się spodziewać, że będzie 
to sprawdzane w praktyce. Na sesjach AC badane są kompetencje klu-
czowe dla firmy” – mówi Urszula Zając – Pałdyna. 
Jak zauważa Katarzyna Makarska, w Internecie z łatwością znajdziemy 
przykładowe zadania AC. „Każda z firm wypracowuje swoje własne, 
jednak można określić takie, jakie najczęściej są wykorzystywane pod-
czas AC” – mówi przedstawicielka Hilti, a wśród najbardziej popular-
nych wylicza: analizę przypadku, ćwiczenia indywidualne – tzw. koszyk 
zadań, prezentacje, symulacje sytuacji zawodowych oraz poszukiwa-
nie faktów. Oprócz tego pojawiają się też zadania grupowe i testy psy-
chologiczne (np. testy zdolności, czyli inteligencji, twórczego myślenia, 
diagnozujące konkretne umiejętności, osobowości i temperamentu). 
Eksperci zachęcają, aby pozostać sobą podczas sesji AC. W trakcie za-
dań grupowych nie trzeba „silić się” na przebojowość i zmuszać się 
do częstego zabierania głosu. „Kandydatom wydaje się, że powinni 
się pokazać jako liderzy, którzy wyróżniają się na tle grupy” – zauwa-
ża HR Business Partner w Grupie Pracuj, tłumacząc, że umiejętność 
współpracy nie jest oceniana na podstawie częstotliwości wypowie-
dzi, a umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu, słuchania 
drugiej strony czy argumentowania swojego zdania. Monika Sławińska 
– Sławecka z Philip Morris podkreśla, że choć sama treść ćwiczeń jest 
istotna, to nie zawsze chodzi o to, by je rozwiązać. Dla asesorów ważny 
jest sposób rozwiązywania i kompetencje pokazywane w trakcie do-
chodzenia do konkluzji.
„Po to asesorzy, czyli osoby rekrutujące, zadają sobie tyle trudu, kon-
struują ciekawe, trafne ćwiczenia, aby poznać kandydata – i móc pod-
jąć rzetelną decyzję, która będzie satysfakcjonująca dla dwóch stron 
– przyszłego pracodawcy i przyszłego pracobiorcy. Jeśli będziemy 
udawać kogoś innego, to być może spełnimy oczekiwania, ale na dłuż-
szą metę w docelowym miejscu pracy możemy nie czuć się komforto-
wo” – mówi Joanna Ukleja. Braku propozycji zatrudnienia nie powinno 
się traktować jako porażki. Oznacza to tylko tyle, że nie pasowaliśmy 
w jakiejś części do profilu stanowiska. Samo uczestnictwo w AC po-
zwala jednak „odkryć” siebie, a co za tym idzie, dojść do wniosku, że 
pisana nam jest inna ścieżka kariery, niż zakładaliśmy. 
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Assessment Center to bardzo popularna metoda selekcji w ostatnich 
latach. Dlaczego?  „Wiele firm stosuje Assessment Center, ponieważ 

ma największą trafność diagnostyczną wśród metod rekrutacyjnych” – 
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sprawdzi się na stanowisku” – mówi przedstawicielka Grupy Pracuj. 

KANDYDAT W DZIAŁANIU
Na czym dokładnie polega ta metoda? Kandydaci otrzymują do wy-
konania zadania, dzięki którym obserwujący ich rekruterzy dostają 
informację o ich tzw. kompetencjach miękkich, ale też o wiedzy i kwa-
lifikacjach. „Seria ćwiczeń przygotowana jest w taki sposób, aby w wa-
runkach przypominających warunki pracy zaobserwować u kandyda-
tów, czy mają cechy kluczowe dla danego stanowiska” – mówi Joanna 
Ukleja, psycholog i specjalista ds. HR w Wyższej Szkole Bankowej we 
Wrocławiu. 
Jakie to ćwiczenia? Stosowane są w tym celu m.in. dyskusje grupowe, 
podczas których kandydaci rozwiązują jakiś problem, muszą współ-
działać, odgrywać scenki, wcielać się w role, podejmować decyzje, 
wykazywać się komunikatywnością. „Przykładowo, jeśli chcemy zba-
dać poziom kreatywności wśród handlowców, prosimy ich o przygo-
towanie biznesplanu dla jakiegoś wymyślonego przedsiębiorstwa czy 
sektora albo prosimy o zasugerowanie rozwiązania, jak przywrócić 
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związane z rzeczywistością danego sektora czy obowiązkami na kon-
kretnym stanowisku” – opisuje Urszula Zając-Pałdyna. 
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Nigdy nie wiemy, jakie dostaniemy zadanie do wykonania i czego 
będzie ono dotyczyć. Przygotowanie się w stu procentach do AC nie 
jest więc możliwe. Jednak możemy zrobić naprawdę wiele. „Należy 
dokładnie zapoznać się z zakresem obowiązków, jakie są konieczne 
na stanowisku, na które aplikujemy. Jeżeli wymagana jest na przykład 
znajomość języka niemieckiego, umiejętność analitycznego myślenia, 
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chologiczne (np. testy zdolności, czyli inteligencji, twórczego myślenia, 
diagnozujące konkretne umiejętności, osobowości i temperamentu). 
Eksperci zachęcają, aby pozostać sobą podczas sesji AC. W trakcie za-
dań grupowych nie trzeba „silić się” na przebojowość i zmuszać się 
do częstego zabierania głosu. „Kandydatom wydaje się, że powinni 
się pokazać jako liderzy, którzy wyróżniają się na tle grupy” – zauwa-
ża HR Business Partner w Grupie Pracuj, tłumacząc, że umiejętność 
współpracy nie jest oceniana na podstawie częstotliwości wypowie-
dzi, a umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu, słuchania 
drugiej strony czy argumentowania swojego zdania. Monika Sławińska 
– Sławecka z Philip Morris podkreśla, że choć sama treść ćwiczeń jest 
istotna, to nie zawsze chodzi o to, by je rozwiązać. Dla asesorów ważny 
jest sposób rozwiązywania i kompetencje pokazywane w trakcie do-
chodzenia do konkluzji.
„Po to asesorzy, czyli osoby rekrutujące, zadają sobie tyle trudu, kon-
struują ciekawe, trafne ćwiczenia, aby poznać kandydata – i móc pod-
jąć rzetelną decyzję, która będzie satysfakcjonująca dla dwóch stron 
– przyszłego pracodawcy i przyszłego pracobiorcy. Jeśli będziemy 
udawać kogoś innego, to być może spełnimy oczekiwania, ale na dłuż-
szą metę w docelowym miejscu pracy możemy nie czuć się komforto-
wo” – mówi Joanna Ukleja. Braku propozycji zatrudnienia nie powinno 
się traktować jako porażki. Oznacza to tylko tyle, że nie pasowaliśmy 
w jakiejś części do profilu stanowiska. Samo uczestnictwo w AC po-
zwala jednak „odkryć” siebie, a co za tym idzie, dojść do wniosku, że 
pisana nam jest inna ścieżka kariery, niż zakładaliśmy. 
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Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Szykujesz się na rozmowę o pracę. Kilkukrotnie 
sprawdziłeś, jakie doświadczenie wpisałeś 
w swoim CV. W myślach przeprowadzasz 
rozmowę rekrutacyjną i jesteś pewien, 
że odpowiesz dobrze na każde pytanie. 
W końcu wybija godzina zero – wchodzisz, 
siadasz przed rekruterem i rozpoczynasz jedną 
z najważniejszych misji w swoim życiu. 
Z uśmiechem i pewnością siebie odpowiadasz 
na pytania dotyczące Twojego doświadczenia. 
I nagle pojawia się dziwny zestaw pytań 
– co lubisz robić w wolnym czasie?

Rekruterzy przygotowali dla Ciebie zestaw pytań, który czasem nie ma 
nic wspólnego z pracą, o którą się ubiegasz, ani – z Twoim doświad-

czeniem. Dlaczego? Mają za zadanie sprawdzić Twoje predyspozycje 
oraz po części charakter – czy będziesz pasował do zespołu specjalistów, 
z którym przyjdzie Ci pracować oraz żeby zobaczyć jak odnajdujesz się 
w dziwnych sytuacjach. Oprócz nich czekają też na Ciebie pytania, któ-
rych celem jest weryfikacja Twojego poczucia wartości. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw 8 pytań, które niemal zawsze 
padają na rozmowach. Dlaczego? Przekonaj się sam 

i przygotuj na najbliższą rozmowę z rekruterem.

CO ROBISZ 
W WOLNYM CZASIE?

Pytanie to stosuje się wymiennie 
z pytaniem o hobby. Zmiana for-
my zapytania ma na celu spraw-
dzić czy pamiętasz, co napisałeś 

w swoim CV. Osoby, które roz-
syłają swój życiorys, często 
zapominają, co wpisały w ru-
bryce hobby lub robią to od-

ruchowo i już sama zmiana 
pytania powoduje, że za-
czynają się gubić we wła-

„Co lubisz robić w wolnym czasie” 

– czyli 8 pytań, 
które (prawie) zawsze padają na rozmowie kwalifikacyjnej

snych zeznaniach. Pytanie to jest również wstępem do rozmowy o ży-
ciu prywatnym – to, z jakim temperamentem o nim opowiadasz, ma 
znaczenie przy wykonywaniu pracy, o której marzysz. Pamiętaj więc, 
by odpowiadając na to pytanie mówić o swoich pasjach tak, jakbyś był 
w tej dziedzinie ekspertem. Rekruter może też rozwinąć temat – jeśli 
powiesz, ze lubisz czytać książki, bądź gotów na pytanie co dobrego 
ostatnio przeczytałeś i opowiedz w kilku zdaniach, dlaczego ta książka 
jest świetna i warto po nią sięgnąć. 
WSKAZÓWKA: pamiętaj, ze nie wiesz na kogo trafisz podczas rozmowy 
rekrutacyjnej, dlatego nigdy nie wpisuj fałszywych zainteresowań. Może się 
zdarzyć, że osoba siedząca po drugiej stronie podziela Twoje pasje i będzie 
chciała rozwinąć temat, by sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś w tej dziedzinie 
ekspertem. Unikaj też wpisywania do CV hobby typu: rozwój osobisty, mar-
keting, reklama itp. Dlaczego? To bardzo szerokie pojęcia i jeśli szukasz pracy 
w tym kierunku będziesz rozmawiał z ludźmi ze znacznie większym doświad-
czeniem niż Twoje. Zamiast zyskać dodatkowe punkty – możesz je stracić!

JAK OCENIŁBYŚ SWOJEGO 
POPRZEDNIEGO PRACODAWCĘ?
Rekruter nie przeprowadza ankiety, by wystawić Twojemu poprzednie-
mu pracodawcy ocenę. Interesuje go, jak wypowiadasz się o kimś, dla 
kogo pracowałeś i reprezentowałeś. To pytanie ma na celu sprawdzić 
Twoją kulturę osobistą. Jeśli nawet opinia o Twoim pracodawcy jest 
oficjalnie negatywna – staraj się ubrać to w odpowiedni i pozytywny 
sposób, tak by rekruter zobaczył, że nawet w złej sytuacji potrafisz zna-
leźć pozytywy. Jeśli mówisz o swoim byłym pracodawcy negatywnie, 
rekruter ma prawo podejrzewać, że o obecnej firmie również będziesz 
mówił źle, a miejsce pracy reprezentujesz nie tylko przez 8 godzin 
w biurze, ale również i poza nim.

Z JAKĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ W ŻYCIU SIĘ ZMAGAŁEŚ?
Dziwne? Ale bardzo pomocne – jeśli potrafisz opisać, jak wybrnąłeś 
z trudnej życiowej sytuacji i zachowujesz przy tym optymizm, a histo-
ria kończy się happy endem, to znaczy, że jesteś dobry w znajdywaniu 
rozwiązań. Pytanie o trudne momenty z życia prywatnego pozwalają 
rekruretowi ocenić Twoje predyspozycje do rozwiązywania trudnych 
spraw. Uwierz, że pewne zachowania z codziennego życia łatwo prze-
nieść na pole pracy. 

WYMIEŃ 5 SWOICH NAJLEPSZYCH CECH I WYJAŚNIJ 
DLACZEGO WŁAŚNIE JE UWAŻASZ ZA SWOJE ZALETY
Niby proste, ale spróbuj odpowiedzieć na nie w tej chwili. Masz 1 minutę. 
I jak, udało Ci się? Większość ludzi potrafi wymienić swoje wady – znaj-
dujemy ich cały szereg: od wyglądu poprzez charakter i porażki w pra-
cy. Mamy problem ze znalezieniem pozytywów. Rekruter zadając to 
pytanie chce sprawdzić jak sam oceniasz siebie. Czy pozytywnie czy ra-
czej negatywnie. I oczywiście czy jesteś pewien swoich zalet. Dlatego, 
kiedy je wymieniasz, nie mów „chyba” – masz być tego pewien! To py-
tanie dodatkowo sprawdza czy umiejętności, w których czujesz się 
najlepiej pasują do stanowiska, o które się ubiegasz. Pamiętaj, że kom-
petencje pracy w zespole warto poprzeć uzasadnieniem – np. świetnie 
radzę sobie z planowaniem działań uwzględniając potrzeby całego ze-
społu, potrafię wprowadzać szybkie korekty, dzięki czemu cała grupa 
zawsze wyrabiała się na czas z powierzonymi zadaniami. 

GDZIE WIDZISZ SIEBIE ZA 5 LAT?
W głowie pewnie świta Ci odpowiedź „w innej firmie”, ale nie jest to 
dobre wyjście, nawet jeśli stanowisko, na które aplikujesz nie jest speł-
nieniem marzeń. Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny, dlatego 
rzeczywiście często zmienia się pracę, a okres 5 lat to bardzo długo, 

by zweryfikować swoje aktualne plany. Przygotowując odpowiedź na 
to pytanie, opowiedz jakie umiejętności chciałbyś rozwinąć, w którym 
kierunku pójść itp. Jeśli zaś jesteś pewien tego, gdzie chciałbyś znaleźć 
się w tej firmie – odpowiedz szczerze i poprzyj to argumentami: pre-
dyspozycje, zainteresowania czy umiejętności, które na pewno przyda-
dzą się przy wykonywaniu zadań na danym stanowisku. 

DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ 
WYBRAĆ NASZĄ FIRMĘ? 
Czy wiesz, że bardzo duża liczba aplikantów traci szansę na dostanie 
pracy właśnie po tym pytaniu? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo pro-
sta – składając swoje CV do konkretnej firmy, musisz wiedzieć o niej 
jak najwięcej: jak jest spozycjonowana na rynku, jakie są o niej opinie 
wśród pracowników i kontrahentów, jakie są jej mocne i słabe strony. 
Przed każdą rozmową kwalifikacyjną należy więc zrobić dokładny re-
search. Pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi z przypadku, zwłaszcza 
takich, którym jest obojętne, w której firmie się znajdą. Słyszałeś, że 
ostatnio przedsiębiorstwo zdobyło nagrodę? Sprawdź za jaki projekt 
i dowiedz się o nim jak najwięcej – porównaj go ze swoimi umiejęt-
nościami i dodaj, ze byłbyś świetnym uzupełnieniem zespołu lub po 
prostu chciałbyś uczyć się od najlepszych. Taka odpowiedź da Ci kilka 
punktów więcej!
WSKAZÓWKA: poznając opinie na temat firmy, w której starasz się o pra-
cę, poczujesz się pewniej. Niektóre pytania, które będą padały podczas roz-
mowy, będą wynikały bezpośrednio z pozycji firmy na rynku. 

DLACZEGO UWAŻASZ, 
ŻE POWINNIŚMY CIĘ ZATRUDNIĆ?
Kandydatów na Twoje stanowisko jest przynajmniej kilku. Nie wiesz, ja-
kie doświadczenie mają Twoi konkurenci, a i nie ono zawsze decyduje 
o otrzymaniu pracy. Przygotowując odpowiedź na to pytanie pamię-
taj, że ma to być Twoja wizytówka, która podsumuje całą rozmowę. To 
odpowiedni moment, by podkreślić swoje najlepsze cechy i zdolności, 
które bez wątpienia pozwolą Ci bardzo dobrze wykonywać powierzo-
ne obowiązki. W tej odpowiedzi liczą się też Twoje cechy osobowości: 
jeśli ubiegasz się o pracę, w której będziesz współpracował z zespołem, 
podkreśl że łatwo nawiązujesz relacje z innymi, szybko dostosowujesz 
tempo pracy do reszty współpracowników. Im więcej cech pozytyw-
nych tym większe szanse na zdobycie dodatkowych punktów. 

ILE CHCESZ ZARABIAĆ?
Tego pytania boją się wszyscy bo nikt z nas nie lubi rozmawiać o za-
robkach, na dodatek przyszły pracodawca prawdopodobnie ma już 
jasno określone widełki płac, które jest w stanie Ci zaoferować. Po co 
więc to pytanie i jak wybrnąć z niego obronną ręką? Twoja odpowiedź 
będzie świadczyła o Twoim poczuciu wartości – czy znasz swoją war-
tość rynkową czy nie. Jeśli podasz zbyt niską kwotę, to oznacza, że nie 
cenisz swoich umiejętności. Jeśli zbyt wysoko – możesz zostać uznany 
za osobę zbyt pewną siebie. Przed rozmową wybadaj rynek – ile śred-
nio zarabia się na stanowisku, na które aplikujesz. Pamiętaj też, że to 
również wstęp do negocjacji, dlatego podaj kwotę odrobinę wyższą 
od tej, której oczekujesz. 

To była lista pytań, które najczęściej padają na rozmowach kwalifika-
cyjnych. Bądź na nie gotowy i przygotowując się do rozmowy nie za-
pomnij także o nich. Pamiętaj, że oprócz doświadczenia i umiejętności 
w oczach rekrutera liczy się wszystko to, co mówisz i prezentujesz sobą 
(również Twój strój) i to on wystawi Ci pierwszą ocenę. Udzielaj jak 
najwięcej pozytywnych odpowiedzi – nikt nie lubi pesymistów! A po 
rozmowie wróć do nas i powiedz jakie było najdziwniejsze pytanie, na 
które musiałeś odpowiedzieć. 
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snych zeznaniach. Pytanie to jest również wstępem do rozmowy o ży-
ciu prywatnym – to, z jakim temperamentem o nim opowiadasz, ma 
znaczenie przy wykonywaniu pracy, o której marzysz. Pamiętaj więc, 
by odpowiadając na to pytanie mówić o swoich pasjach tak, jakbyś był 
w tej dziedzinie ekspertem. Rekruter może też rozwinąć temat – jeśli 
powiesz, ze lubisz czytać książki, bądź gotów na pytanie co dobrego 
ostatnio przeczytałeś i opowiedz w kilku zdaniach, dlaczego ta książka 
jest świetna i warto po nią sięgnąć. 
WSKAZÓWKA: pamiętaj, ze nie wiesz na kogo trafisz podczas rozmowy 
rekrutacyjnej, dlatego nigdy nie wpisuj fałszywych zainteresowań. Może się 
zdarzyć, że osoba siedząca po drugiej stronie podziela Twoje pasje i będzie 
chciała rozwinąć temat, by sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś w tej dziedzinie 
ekspertem. Unikaj też wpisywania do CV hobby typu: rozwój osobisty, mar-
keting, reklama itp. Dlaczego? To bardzo szerokie pojęcia i jeśli szukasz pracy 
w tym kierunku będziesz rozmawiał z ludźmi ze znacznie większym doświad-
czeniem niż Twoje. Zamiast zyskać dodatkowe punkty – możesz je stracić!

JAK OCENIŁBYŚ SWOJEGO 
POPRZEDNIEGO PRACODAWCĘ?
Rekruter nie przeprowadza ankiety, by wystawić Twojemu poprzednie-
mu pracodawcy ocenę. Interesuje go, jak wypowiadasz się o kimś, dla 
kogo pracowałeś i reprezentowałeś. To pytanie ma na celu sprawdzić 
Twoją kulturę osobistą. Jeśli nawet opinia o Twoim pracodawcy jest 
oficjalnie negatywna – staraj się ubrać to w odpowiedni i pozytywny 
sposób, tak by rekruter zobaczył, że nawet w złej sytuacji potrafisz zna-
leźć pozytywy. Jeśli mówisz o swoim byłym pracodawcy negatywnie, 
rekruter ma prawo podejrzewać, że o obecnej firmie również będziesz 
mówił źle, a miejsce pracy reprezentujesz nie tylko przez 8 godzin 
w biurze, ale również i poza nim.

Z JAKĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ W ŻYCIU SIĘ ZMAGAŁEŚ?
Dziwne? Ale bardzo pomocne – jeśli potrafisz opisać, jak wybrnąłeś 
z trudnej życiowej sytuacji i zachowujesz przy tym optymizm, a histo-
ria kończy się happy endem, to znaczy, że jesteś dobry w znajdywaniu 
rozwiązań. Pytanie o trudne momenty z życia prywatnego pozwalają 
rekruretowi ocenić Twoje predyspozycje do rozwiązywania trudnych 
spraw. Uwierz, że pewne zachowania z codziennego życia łatwo prze-
nieść na pole pracy. 

WYMIEŃ 5 SWOICH NAJLEPSZYCH CECH I WYJAŚNIJ 
DLACZEGO WŁAŚNIE JE UWAŻASZ ZA SWOJE ZALETY
Niby proste, ale spróbuj odpowiedzieć na nie w tej chwili. Masz 1 minutę. 
I jak, udało Ci się? Większość ludzi potrafi wymienić swoje wady – znaj-
dujemy ich cały szereg: od wyglądu poprzez charakter i porażki w pra-
cy. Mamy problem ze znalezieniem pozytywów. Rekruter zadając to 
pytanie chce sprawdzić jak sam oceniasz siebie. Czy pozytywnie czy ra-
czej negatywnie. I oczywiście czy jesteś pewien swoich zalet. Dlatego, 
kiedy je wymieniasz, nie mów „chyba” – masz być tego pewien! To py-
tanie dodatkowo sprawdza czy umiejętności, w których czujesz się 
najlepiej pasują do stanowiska, o które się ubiegasz. Pamiętaj, że kom-
petencje pracy w zespole warto poprzeć uzasadnieniem – np. świetnie 
radzę sobie z planowaniem działań uwzględniając potrzeby całego ze-
społu, potrafię wprowadzać szybkie korekty, dzięki czemu cała grupa 
zawsze wyrabiała się na czas z powierzonymi zadaniami. 

GDZIE WIDZISZ SIEBIE ZA 5 LAT?
W głowie pewnie świta Ci odpowiedź „w innej firmie”, ale nie jest to 
dobre wyjście, nawet jeśli stanowisko, na które aplikujesz nie jest speł-
nieniem marzeń. Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny, dlatego 
rzeczywiście często zmienia się pracę, a okres 5 lat to bardzo długo, 

by zweryfikować swoje aktualne plany. Przygotowując odpowiedź na 
to pytanie, opowiedz jakie umiejętności chciałbyś rozwinąć, w którym 
kierunku pójść itp. Jeśli zaś jesteś pewien tego, gdzie chciałbyś znaleźć 
się w tej firmie – odpowiedz szczerze i poprzyj to argumentami: pre-
dyspozycje, zainteresowania czy umiejętności, które na pewno przyda-
dzą się przy wykonywaniu zadań na danym stanowisku. 

DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ 
WYBRAĆ NASZĄ FIRMĘ? 
Czy wiesz, że bardzo duża liczba aplikantów traci szansę na dostanie 
pracy właśnie po tym pytaniu? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo pro-
sta – składając swoje CV do konkretnej firmy, musisz wiedzieć o niej 
jak najwięcej: jak jest spozycjonowana na rynku, jakie są o niej opinie 
wśród pracowników i kontrahentów, jakie są jej mocne i słabe strony. 
Przed każdą rozmową kwalifikacyjną należy więc zrobić dokładny re-
search. Pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi z przypadku, zwłaszcza 
takich, którym jest obojętne, w której firmie się znajdą. Słyszałeś, że 
ostatnio przedsiębiorstwo zdobyło nagrodę? Sprawdź za jaki projekt 
i dowiedz się o nim jak najwięcej – porównaj go ze swoimi umiejęt-
nościami i dodaj, ze byłbyś świetnym uzupełnieniem zespołu lub po 
prostu chciałbyś uczyć się od najlepszych. Taka odpowiedź da Ci kilka 
punktów więcej!
WSKAZÓWKA: poznając opinie na temat firmy, w której starasz się o pra-
cę, poczujesz się pewniej. Niektóre pytania, które będą padały podczas roz-
mowy, będą wynikały bezpośrednio z pozycji firmy na rynku. 

DLACZEGO UWAŻASZ, 
ŻE POWINNIŚMY CIĘ ZATRUDNIĆ?
Kandydatów na Twoje stanowisko jest przynajmniej kilku. Nie wiesz, ja-
kie doświadczenie mają Twoi konkurenci, a i nie ono zawsze decyduje 
o otrzymaniu pracy. Przygotowując odpowiedź na to pytanie pamię-
taj, że ma to być Twoja wizytówka, która podsumuje całą rozmowę. To 
odpowiedni moment, by podkreślić swoje najlepsze cechy i zdolności, 
które bez wątpienia pozwolą Ci bardzo dobrze wykonywać powierzo-
ne obowiązki. W tej odpowiedzi liczą się też Twoje cechy osobowości: 
jeśli ubiegasz się o pracę, w której będziesz współpracował z zespołem, 
podkreśl że łatwo nawiązujesz relacje z innymi, szybko dostosowujesz 
tempo pracy do reszty współpracowników. Im więcej cech pozytyw-
nych tym większe szanse na zdobycie dodatkowych punktów. 

ILE CHCESZ ZARABIAĆ?
Tego pytania boją się wszyscy bo nikt z nas nie lubi rozmawiać o za-
robkach, na dodatek przyszły pracodawca prawdopodobnie ma już 
jasno określone widełki płac, które jest w stanie Ci zaoferować. Po co 
więc to pytanie i jak wybrnąć z niego obronną ręką? Twoja odpowiedź 
będzie świadczyła o Twoim poczuciu wartości – czy znasz swoją war-
tość rynkową czy nie. Jeśli podasz zbyt niską kwotę, to oznacza, że nie 
cenisz swoich umiejętności. Jeśli zbyt wysoko – możesz zostać uznany 
za osobę zbyt pewną siebie. Przed rozmową wybadaj rynek – ile śred-
nio zarabia się na stanowisku, na które aplikujesz. Pamiętaj też, że to 
również wstęp do negocjacji, dlatego podaj kwotę odrobinę wyższą 
od tej, której oczekujesz. 

To była lista pytań, które najczęściej padają na rozmowach kwalifika-
cyjnych. Bądź na nie gotowy i przygotowując się do rozmowy nie za-
pomnij także o nich. Pamiętaj, że oprócz doświadczenia i umiejętności 
w oczach rekrutera liczy się wszystko to, co mówisz i prezentujesz sobą 
(również Twój strój) i to on wystawi Ci pierwszą ocenę. Udzielaj jak 
najwięcej pozytywnych odpowiedzi – nikt nie lubi pesymistów! A po 
rozmowie wróć do nas i powiedz jakie było najdziwniejsze pytanie, na 
które musiałeś odpowiedzieć. 
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Za Tobą kilka pierwszych rozmów 
kwalifikacyjnych. Znasz już popularne pytania, 
wiesz, na co rekruterzy najczęściej zwracają 
uwagę w Twoim CV. Ale to nie znaczy, że 
poszukiwanie stażu czy pracy już niczym Cię 
nie zaskoczy! Przeciwnie – firmy szukające 
pracowników coraz częściej sięgają po 
nowoczesne metody rekrutacji, które mogą 
przyjąć różne formy. I chociaż rozmowa 
kwalifikacyjna jeszcze długo 
nie odejdzie do lamusa, to może 
mieć ona coraz bardziej 
nietypową formę.
 Jaką? Sprawdzamy!

Nie tylko pytania, 
czyli co może zaskoczyć Cię podczas rekrutacji

Oto kilka metod poznawania kandydata, 
z którymi możesz spotkać się podczas 

rekrutacji. 

HALO, KTO MÓWI? 
– REKRUTACJA PRZEZ TELEFON
Telefon od przedstawiciela firmy to dzisiaj nie-
koniecznie zaproszenie do biura na rozmowę 
o pracę. Może być to już … pierwszy etap re-
krutacji. Aby oszczędzać czas, coraz częściej 
rekruterzy pierwszą rozmowę z kandydatem 
przeprowadzają właśnie przez telefon. 
Jak dobrze wypaść i dać sobie szansę na ko-
lejny etap?

  Równolegle z wysyłaniem CV zacznij 
przygotowania do rozmowy kwalifi-
kacyjnej. Zapoznaj się z najczęściej zada-
wanymi pytaniami i zastanów się, jak na nie odpowiedzieć. Dzięki 
temu rekruter nie zaskoczy Cię bez względu na to, kiedy zadzwoni.

  Jeśli akurat jesteś w zatłoczonym pociągu albo na środku ruchliwej 
ulicy, poproś o przełożenie rozmowy. Pamiętaj, że będziesz po-
trzebować na nią kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut, dlatego 
warto zadbać o spokojne otoczenie.

  Przygotuj notes i zapisuj wszystkie pytania czy informacje od 
rekrutera. Zawczasu zanotuj też kilka swoich pytań – np. o kolejne 
etapy rekrutacji.

  W razie potrzeby nie bój się prosić o powtórzenie pytania. Staraj się też 
mówić niezbyt szybko i wyraźnie. Pamiętaj o uśmiechu – to słychać!

Z UŚMIECHEM DO KAMERY – WIDEOROZMOWA
Coraz częściej rozmowa kwalifikacyjna nie oznacza wcale wycieczki do 
siedziby firmy. Możesz ją odbyć … we własnym domu, za pośrednic-
twem programu do rozmów online. Wystarczy podłączenie do sieci, 
komputer z kamerą i gotowe! 
Czym może zaskoczyć Cię ta forma rekrutacji i jak się do niej przygo-
tować?

  Sprawdź sprzęt. Nie ma nic bardziej stresującego niż zrywające się 
połączenie czy zanikający głos. Upewnij się, że Twój komputer nie 
zacznie się też aktualizować przez godzinę w umówionym czasie 
rozmowy z rekruterem.

  Zadbaj o odpowiedni strój – przynajmniej od pasa w górę! 
Pomyśl też o neutralnym tle za Tobą – niedobrze, jeśli Twój rozmów-
ca zobaczy tam rozstawione pranie albo krzątającą się i próbującą 
podpowiedzieć Ci mamę. 

  Staraj zachowywać się naturalnie – tak, jakby rekruter siedział przed 
Tobą. Patrz na niego, nie uciekaj wzrokiem, nie baw się przedmio-
tami na biurku. 

PRACA DOMOWA – ZADANIA REKRUTACYJNE
Zdarza się, że CV to za mało, aby ocenić, czy kandydat jest odpowied-
nią osobą dane stanowisko. Szczególnie jeśli jest on studentem i nie 
ma jeszcze wiele doświadczenia zawodowego. W takim wypadku, 
przed zaproszeniem na rozmowę, pracodawca może poprosić o wy-
konanie zadania rekrutacyjnego – np. przygotowanie prezentacji na 
wybrany temat, rozpisanie krótkiej strategii albo zaplanowanie jakie-
goś wydarzenia. 
Jak potraktować taką prośbę?

  Przygotowując zadanie, zastanów się, jakich cech w kandyda-
cie szuka rekruter. Jeśli chcesz dostać się na staż do działu finan-
sowego, rozwiązując zadanie, postaw na dokładność. Jeżeli apliku-
jesz na stanowisko młodszego specjalisty ds. marketingu, w prezen-
tacji przedstaw kreatywne pomysły.

  Nawet jeśli przygotowanie zadania zajmie 
Ci kilka godzin, warto zrobić to dokład-
nie. Może być to jeden z najważniejszych 
czynników, które będą brane pod uwagę 
przy selekcji kandydatów albo punkt wyj-
ścia do dalszych etapów. Pamiętaj też, że 
to wprawka, która może przydać Ci się tak-
że w przyszłej pracy.

  Jeśli zadanie sformułowane jest ogólnie, 
nie bój się dopytać rekrutera o formę 
czy objętość. Jeżeli nie masz takiej możli-
wości, zdecyduj samodzielnie, pamiętając, 
żeby forma była dopasowana do okolicz-
ności – w zależności od tego czy zadanie 
masz zaprezentować na spotkaniu, czy 
wysłać razem z CV. Jeśli to drugie, weź pod 
uwagę, że rekruter nie ma zbyt wiele cza-
su, więc wielostronicowe opisy w większo-
ści przypadków nie są mile widziane. 

Szukaj pracy nowocześnie 
– z apką Pracuj.pl!
Nie tylko rekruterzy sięgają po nowoczesne 
metody w poszukiwaniach kandydatów! 
Ty także możesz ułatwić sobie szukanie 
pracy czy praktyk. Zainstaluj w swoim 
smartfonie aplikację Pracuj.pl z ofertami 
pracy i sprawdzaj je, gdziekolwiek jesteś 
– w autobusie, w sklepie czy na uczelni. 
W apce łatwo uzupełnisz też swoje CV 
i błyskawicznie odpowiesz na ofertę pracy 
bezpośrednio z telefonu. 

KANDYDAT W DZIAŁANIU – ASSESSMENT CENTER
Assessment Center to metoda selekcji, w której rekruterzy obserwu-
ją kandydatów w działaniu, podczas wykonywania zadań, najczęściej 
w grupie. Zazwyczaj zabiera więcej czasu niż standardowa rozmowa 
(sesja AC może trwać nawet kilka godzin), ale też dobrze pokazuje różne 
umiejętności czy kompetencje kandydatów, którzy proszeni są o odgry-
wanie scenek, branie udziału w dyskusjach i rozwiązywanie zadań. 
Jak zachowywać się podczas udziału w takiej formie rekrutacji?

  Przygotuj się jak do tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej – 
poczytaj o firmie, przypomnij sobie dokładną treść ogłoszenia.

  W czasie sesji okazuj zaangażowanie, staraj się wypowiadać swo-
je zdanie, proponować rozwiązania, podsuwać pomysły. 

  Jednocześnie traktuj z szacunkiem innych kandydatów, słu-
chaj ich, współpracuj. Pamiętaj, że AC to często także sprawdzian na 
umiejętność pracy w grupie. 

SPRAWDZIAN WIEDZY – TESTY REKRUTACYJNE
W trakcie poszukiwań pracy możesz także spotkać się z różnymi rodza-
jami testów rekrutacyjnych. Będą sprawdzać Twoją wiedzę w danym 
obszarze albo oceniać osobowość – rekruterzy chcą zdecydować, czy 
będziesz pasował do zespołu. Testy miewają rozmaite formy – możesz 
wypełniać je w wersji online przed rozmową lub już podczas spotka-
nia, także w formie papierowej. 
Jak do nich podejść?

  W testach osobowościowych postaw na szczerość i nie staraj się 
zmanipulować wyników, aby wypaść na osobę bardziej przebojo-
wą czy innowacyjną. Twoje dopasowanie do zespołu jest ważne nie 
tylko dla rekrutera, lecz także dla Ciebie – w zespole ludzi o podob-
nych wartościach albo wzajemnie siebie uzupełniających będzie Ci 
się pracować najlepiej. 

  Testy wiedzy często sprawdzają znajomość podstawowych za-
gadnień z danej dziedziny albo Twoje zorientowanie w bieżących 
trendach. Przed rozmową przejrzyj tematyczne notatki ze studiów 
 i zapoznaj się z najnowszymi artykułami w serwisach bran-
żowych. 

Co zrobić jeśli jednak rekrutacja nas zaskoczy – wideorozmowa oka-
że się klapą, a przygotowana na spotkanie prezentacja niespodzie-
wanie nie zadziała? Nie są to miłe sytuacje, ale zdarzają się każdemu, 
dlatego potraktuj je jako lekcję – panowania nad stresem czy impro-
wizacji. Im więcej doświadczeń rekrutacyjnych – dobrych czy złych 
– tym łatwiej będzie Ci przejść przez kolejne spotkania, rozmowy czy 
Assessment Center. Gwarantujemy – tutaj także praktyka czyni mistrza. 
Powodzenia! 
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Oto kilka metod poznawania kandydata, 
z którymi możesz spotkać się podczas 

rekrutacji. 

HALO, KTO MÓWI? 
– REKRUTACJA PRZEZ TELEFON
Telefon od przedstawiciela firmy to dzisiaj nie-
koniecznie zaproszenie do biura na rozmowę 
o pracę. Może być to już … pierwszy etap re-
krutacji. Aby oszczędzać czas, coraz częściej 
rekruterzy pierwszą rozmowę z kandydatem 
przeprowadzają właśnie przez telefon. 
Jak dobrze wypaść i dać sobie szansę na ko-
lejny etap?

  Równolegle z wysyłaniem CV zacznij 
przygotowania do rozmowy kwalifi-
kacyjnej. Zapoznaj się z najczęściej zada-
wanymi pytaniami i zastanów się, jak na nie odpowiedzieć. Dzięki 
temu rekruter nie zaskoczy Cię bez względu na to, kiedy zadzwoni.

  Jeśli akurat jesteś w zatłoczonym pociągu albo na środku ruchliwej 
ulicy, poproś o przełożenie rozmowy. Pamiętaj, że będziesz po-
trzebować na nią kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut, dlatego 
warto zadbać o spokojne otoczenie.

  Przygotuj notes i zapisuj wszystkie pytania czy informacje od 
rekrutera. Zawczasu zanotuj też kilka swoich pytań – np. o kolejne 
etapy rekrutacji.

  W razie potrzeby nie bój się prosić o powtórzenie pytania. Staraj się też 
mówić niezbyt szybko i wyraźnie. Pamiętaj o uśmiechu – to słychać!

Z UŚMIECHEM DO KAMERY – WIDEOROZMOWA
Coraz częściej rozmowa kwalifikacyjna nie oznacza wcale wycieczki do 
siedziby firmy. Możesz ją odbyć … we własnym domu, za pośrednic-
twem programu do rozmów online. Wystarczy podłączenie do sieci, 
komputer z kamerą i gotowe! 
Czym może zaskoczyć Cię ta forma rekrutacji i jak się do niej przygo-
tować?

  Sprawdź sprzęt. Nie ma nic bardziej stresującego niż zrywające się 
połączenie czy zanikający głos. Upewnij się, że Twój komputer nie 
zacznie się też aktualizować przez godzinę w umówionym czasie 
rozmowy z rekruterem.

  Zadbaj o odpowiedni strój – przynajmniej od pasa w górę! 
Pomyśl też o neutralnym tle za Tobą – niedobrze, jeśli Twój rozmów-
ca zobaczy tam rozstawione pranie albo krzątającą się i próbującą 
podpowiedzieć Ci mamę. 

  Staraj zachowywać się naturalnie – tak, jakby rekruter siedział przed 
Tobą. Patrz na niego, nie uciekaj wzrokiem, nie baw się przedmio-
tami na biurku. 

PRACA DOMOWA – ZADANIA REKRUTACYJNE
Zdarza się, że CV to za mało, aby ocenić, czy kandydat jest odpowied-
nią osobą dane stanowisko. Szczególnie jeśli jest on studentem i nie 
ma jeszcze wiele doświadczenia zawodowego. W takim wypadku, 
przed zaproszeniem na rozmowę, pracodawca może poprosić o wy-
konanie zadania rekrutacyjnego – np. przygotowanie prezentacji na 
wybrany temat, rozpisanie krótkiej strategii albo zaplanowanie jakie-
goś wydarzenia. 
Jak potraktować taką prośbę?

  Przygotowując zadanie, zastanów się, jakich cech w kandyda-
cie szuka rekruter. Jeśli chcesz dostać się na staż do działu finan-
sowego, rozwiązując zadanie, postaw na dokładność. Jeżeli apliku-
jesz na stanowisko młodszego specjalisty ds. marketingu, w prezen-
tacji przedstaw kreatywne pomysły.

  Nawet jeśli przygotowanie zadania zajmie 
Ci kilka godzin, warto zrobić to dokład-
nie. Może być to jeden z najważniejszych 
czynników, które będą brane pod uwagę 
przy selekcji kandydatów albo punkt wyj-
ścia do dalszych etapów. Pamiętaj też, że 
to wprawka, która może przydać Ci się tak-
że w przyszłej pracy.

  Jeśli zadanie sformułowane jest ogólnie, 
nie bój się dopytać rekrutera o formę 
czy objętość. Jeżeli nie masz takiej możli-
wości, zdecyduj samodzielnie, pamiętając, 
żeby forma była dopasowana do okolicz-
ności – w zależności od tego czy zadanie 
masz zaprezentować na spotkaniu, czy 
wysłać razem z CV. Jeśli to drugie, weź pod 
uwagę, że rekruter nie ma zbyt wiele cza-
su, więc wielostronicowe opisy w większo-
ści przypadków nie są mile widziane. 

Szukaj pracy nowocześnie 
– z apką Pracuj.pl!
Nie tylko rekruterzy sięgają po nowoczesne 
metody w poszukiwaniach kandydatów! 
Ty także możesz ułatwić sobie szukanie 
pracy czy praktyk. Zainstaluj w swoim 
smartfonie aplikację Pracuj.pl z ofertami 
pracy i sprawdzaj je, gdziekolwiek jesteś 
– w autobusie, w sklepie czy na uczelni. 
W apce łatwo uzupełnisz też swoje CV 
i błyskawicznie odpowiesz na ofertę pracy 
bezpośrednio z telefonu. 

KANDYDAT W DZIAŁANIU – ASSESSMENT CENTER
Assessment Center to metoda selekcji, w której rekruterzy obserwu-
ją kandydatów w działaniu, podczas wykonywania zadań, najczęściej 
w grupie. Zazwyczaj zabiera więcej czasu niż standardowa rozmowa 
(sesja AC może trwać nawet kilka godzin), ale też dobrze pokazuje różne 
umiejętności czy kompetencje kandydatów, którzy proszeni są o odgry-
wanie scenek, branie udziału w dyskusjach i rozwiązywanie zadań. 
Jak zachowywać się podczas udziału w takiej formie rekrutacji?

  Przygotuj się jak do tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej – 
poczytaj o firmie, przypomnij sobie dokładną treść ogłoszenia.

  W czasie sesji okazuj zaangażowanie, staraj się wypowiadać swo-
je zdanie, proponować rozwiązania, podsuwać pomysły. 

  Jednocześnie traktuj z szacunkiem innych kandydatów, słu-
chaj ich, współpracuj. Pamiętaj, że AC to często także sprawdzian na 
umiejętność pracy w grupie. 

SPRAWDZIAN WIEDZY – TESTY REKRUTACYJNE
W trakcie poszukiwań pracy możesz także spotkać się z różnymi rodza-
jami testów rekrutacyjnych. Będą sprawdzać Twoją wiedzę w danym 
obszarze albo oceniać osobowość – rekruterzy chcą zdecydować, czy 
będziesz pasował do zespołu. Testy miewają rozmaite formy – możesz 
wypełniać je w wersji online przed rozmową lub już podczas spotka-
nia, także w formie papierowej. 
Jak do nich podejść?

  W testach osobowościowych postaw na szczerość i nie staraj się 
zmanipulować wyników, aby wypaść na osobę bardziej przebojo-
wą czy innowacyjną. Twoje dopasowanie do zespołu jest ważne nie 
tylko dla rekrutera, lecz także dla Ciebie – w zespole ludzi o podob-
nych wartościach albo wzajemnie siebie uzupełniających będzie Ci 
się pracować najlepiej. 

  Testy wiedzy często sprawdzają znajomość podstawowych za-
gadnień z danej dziedziny albo Twoje zorientowanie w bieżących 
trendach. Przed rozmową przejrzyj tematyczne notatki ze studiów 
 i zapoznaj się z najnowszymi artykułami w serwisach bran-
żowych. 

Co zrobić jeśli jednak rekrutacja nas zaskoczy – wideorozmowa oka-
że się klapą, a przygotowana na spotkanie prezentacja niespodzie-
wanie nie zadziała? Nie są to miłe sytuacje, ale zdarzają się każdemu, 
dlatego potraktuj je jako lekcję – panowania nad stresem czy impro-
wizacji. Im więcej doświadczeń rekrutacyjnych – dobrych czy złych 
– tym łatwiej będzie Ci przejść przez kolejne spotkania, rozmowy czy 
Assessment Center. Gwarantujemy – tutaj także praktyka czyni mistrza. 
Powodzenia! 
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Każda rozmowa rekrutacyjna wywołuje w nas stres – zwłaszcza jeśli 
bardzo zależy nam by, przejść ją pozytywnie i zdobyć wymarzoną 

posadę. Pewnie odpowiadamy na pytania związane z wybranym przez 
nas obszarem zawodowym oraz o własnych pasjach i zainteresowa-
niach. Problem pojawia się jednak zawsze wtedy, gdy przechodzimy 
do sfery osobistej. Nie lubimy o niej rozmawiać na co dzień, ciężko jest 
więc się dziwić, że ta pula pytań na rozmowie rekrutacyjnej będzie dla 
nas nie tylko nie miła, ale również bardzo krępująca. 
Pytania dotyczące osobistej sfery naszego życia to jednak nie wszyst-
kie elementy rozmowy rekrutacyjnej, które nie są zgodne z prawem. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie całą listę pytań, które nigdy nie powinny 
paść podczas aplikacji oraz rzeczy, na które warto uważać, by nie stra-
cić szansy na wynagrodzenie. 
Jeśli właśnie wróciłeś z rozmowy, na której miały miejsce opisywane 
przez nas rzeczy – zastanów się czy trafiłeś do dobrej firmy!

SERIA NIEWYGODNYCH PYTAŃ
Według Kodeksu Pracy, pracodawca może zadać tylko kilka osobistych 
pytań podczas spotkania o pracę: imię oraz nazwisko, datę urodzenia, 
dane kontaktowe, imiona rodziców i miejsce zamieszkania. Wszystkie 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

pozostałe są zakazane i niezgodne z prawem. Nie oznacza to, że nie 
mogą paść na rozmowie – często rekruterzy łamią zasady i pytają o:
• wyznanie religijne/pochodzenie etniczne
• poglądy polityczne
• orientację seksualną
• przebyte choroby
Odpowiedzi na te pytania są bardzo osobiste i nie mogą mieć wpły-
wu na podjęcie przez Ciebie pracy. Czy w takim wypadku najlepiej 
zakończyć całe spotkanie i wyjść czy jest może sposób, by wybrnąć 
z tej sytuacji?
Wyjście oraz brak odpowiedzi w takich wypadkach oznacza zakoń-
czenie całego procesu rekrutacji. Najlepszym sposobem jest więc 
udzielenie wymijającej odpowiedzi, bądź bardzo neutralnej, w sposób 
grzeczny i taktowny – np. „bardzo przepraszam, ale wolałbym gdyby 
moje poglądy polityczne pozostały prywatne. Na pewno nie będą one 
miały wpływu na wykonywanie moich obowiązków w Państwa firmie”. 
Taka odpowiedź jest delikatna i wyraźnie daje rekruterowi do zrozu-
mienia, że przekroczył granice, a Ty nie udzielisz mu jednoznacznej 
odpowiedzi. 
W takim wypadku pracodawca nie ma się do czego przyczepić. 
Pozostaje drugie pytanie: czy chciałbyś podjąć pracę w takim miejscu?
Te kwestie nie kończą puli niewygodnych pytań. Najczęściej podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej padają dwa inne: o stan cywilny lub plano-
wanie rodziny. Oba uznaje się za niezwykle dyskryminujące, zwłaszcza 
w odniesieniu do kobiet. Pracodawcy zadają je z czystego pragmaty-
zmu, bo zatrudnienie osoby, która planuje rodzinę wiąże się z nowym 
procesem rekrutacji na zastępstwo na czas ciąży oraz w związku z urlo-
pem macierzyńskim/tacierzyńskim.
Ponieważ pytanie o planowanie rodziny jest trudne i pada podczas 
wielu rozmów, warto przygotować sobie na nie odpowiedź zawczasu. 
Najlepiej gdy jest ona wymijająca i odnosi się do dalekiej przyszłości: 
„w tej chwili nie myślałam/myślałem o tym, może kiedyś”. 
Pytania nie zawsze zostają zadane wprost. Mogą zostać zakamuflowa-
ne – np. w postaci testu osobowościowego czy podczas luźnej roz-
mowy, w której rekruter opowiada o sobie lub przedstawia śmieszną 
anegdotkę. To bardzo popularny sposób, by wyciągnąć od aplikanta 
jak najwięcej informacji osobistych. Dlatego pamiętaj, żeby być czuj-
nym podczas całej rozmowy, zwłaszcza jeśli starałeś się uniknąć odpo-
wiedzi podczas pytania zadanego wprost! To właśnie w tych najbar-
dziej luźnych momentach całego spotkania weryfikowane są wszyst-
kie Twoje wcześniejsze odpowiedzi. 

NIEKARALNOŚĆ
Wielu pracodawców pyta aplikantów o niekaralność. To również jest 
niezgodne z prawem. Nie masz obowiązku przedstawiania zaświad-
czenia o niekaralności, chyba że aplikujesz do służb mundurowych lub 

Podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej 
padamy pod ostrzałem wielu pytań 
– najczęściej dotyczą one naszego 
doświadczenia zawodowego 
lub zainteresowań. Przygotowując się do niej 
zastanawiamy się czy są granice tematów 
bądź testów, które musimy podczas takiego 
spotkania przejść. Część z nich zapisana jest 
w kodeksie pracy, część stanowi niepisana 
lista dobrych praktyk. 

Czego nie wolno
rekruterowi?

będziesz pełnił funkcję osoby publicznej. 
Zapisek dotyczący niekaralności pojawia się także w umowach. 
Pamiętaj, ze nadal nie wymaga to od Ciebie przedstawienia pracodaw-
cy poświadczenia o niekaralności. 

DŁUGIE TESTY
W trakcie procesu rekrutacyjnego możesz zostać poproszony o przy-
gotowanie materiału czy o przedstawienie rozwiązania jakiegoś pro-
blemu. Nie jest to rzecz niezgodna z prawem. Jej celem jest sprawdze-
nie Twoich umiejętności oraz weryfikacja czasu pracy, jaki włożyłeś, by 
wykonać powierzone zadanie. Taką praktykę stosuje wielu pracodaw-
ców, zwłaszcza jeśli na dane stanowisko aplikuje kilka osób.
Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy liczba testów ciągle się wydłu-
ża i pochłania dużo Twojego czasu (np. po przejściu etapu pierwszego 
otrzymujesz zadania na etap drugi, trzeci, czwarty i piąty). Ważne są też 
prawa autorskie – wielu aplikantów skarży się na swoich potencjalnych 
pracodawców, ze Ci wykorzystali ich materiał bez ich wiedzy i przede 
wszystkim bez wynagrodzenia. 
Problem ten dotyczy głównie grafików i dziennikarzy. Jeśli masz do 
przygotowania mały szkic, którego wykonanie nie zajmie Ci więcej niż 
15 minut – nie ma w tym nic złego, podobnie jest z notką dzienni-
karską. Jeśli jednak rekruter poprosi Cię o przygotowanie czegoś, co 
pochłonie godzinę Twojego czasu i będzie nadawało się do publikacji 
– możesz zażądać podpisania umowy dotyczącej praw autorskich lub 
wynagrodzenia. Pamiętaj: w przypadku zawodów kreatywnych wyce-
niany jest zarówno czas włożony w wykonanie pracy, jak i jej wartość 
intelektualna. 

POZYSKIWANIE KLIENTÓW
Wiele firm zajmujących się prowadzeniem call center lub agencji 
modelingowych wymaga od swoich przyszłych pracowników po-
zyskania klientów poprzez rozmowę telefoniczną. Jest to czynność, 
za którą przysługuje wynagrodzenie, a bardzo często także premia. 
Pracodawcy wykorzystują więc takie okazje do poszerzenia bazy swo-
ich klientów bez wkładania w to kosztów. To również jest niezgodne 
z prawem – dlatego, podobnie jak w przypadku praw autorskich – 
warto wcześniej podpisać mini umowę, która zagwarantuje nam wy-
płatę wynagrodzenia w przypadku pozyskania klienta. 
Każde zadanie wykonywane podczas spotkania rekrutacyjnego po-
winno jedynie sprawdzać Twoje umiejętności miękkie bądź logistycz-
ne. Ma to być próbka możliwości, która pozwoli ocenić pracodawcy 
czy nadajesz się do wykonywania tej konkretnej pracy. Weryfikacja 
wszystkich Twoich możliwości oraz ewentualne pozyska-
nie klientów nastąpi w okresie próbnym, który przej-
dziesz po podpisaniu umowy. 

DANE
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nigdy 
nie podawaj rekruterowi swoich da-
nych osobistych – numeru pesel, 
dowodu osobistego czy nume-
ru konta. Takie informacje 
mogą zostać przekazane 
pracodawcy dopiero 
przy podpisywaniu 
umowy. 

Pamiętaj też, żeby nigdy nie przesyłać symbolicznej złotówki ze swo-
jego konta na konto pracodawcy. Niektóre z firm stosują taką prak-
tykę w celu weryfikacji numeru konta bankowego potencjalnego 
pracownika. 
Takie informacje nie są potrzebne w czasie procesu rekrutacyjnego. 

Podsumowując: rekruter nie może zadawać pytań osobistych, które 
nie mają wpływu na wykonywane przez Ciebie zadania. Jeśli nadal 
masz wątpliwości – przed rozmową zapoznaj się z Kodeksem Pracy, 
pozwoli Ci to poznać swoje prawa. Nie bój się pytań o planowanie ro-
dziny czy swój stan cywilny – nie musisz odpowiadać na nie wprost! 
Pamiętaj też o zadaniach, które będziesz wykonywał podczas spotka-
nia – jeśli można je wycenić lub stanowią realną wartość dla firmy, do 
której aplikujesz – koniecznie pamiętaj podpisaniu mini umowy lub 
zażądaj za nie wynagrodzenia. 
Jeśli masz wątpliwości po swoich rozmowach kwalifikacyjnych – pisz 
do nas. Powiemy Ci czy odbyły się zgodnie z Kodeksem Pracy i dobrą 
praktyką. 

Jeśli spotkałeś się z którąś z opisywanych 
przez nas sytuacji, zastanów się zanim zdecydujesz się 
podjąć pracę u takiego pracodawcy. Rozmowa rekrutacyjna 
to bardzo często wizytówka firmy i możesz podczas niej dowiedzieć 
się, jakie panują w niej zwyczaje oraz uzyskać ogólny pogląd 
na atmosferę. Zawsze podczas rekrutacji będziesz czuł się 
nieswojo, ale nigdy nie możesz poczuć się dyskryminowany.
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będziesz pełnił funkcję osoby publicznej. 
Zapisek dotyczący niekaralności pojawia się także w umowach. 
Pamiętaj, ze nadal nie wymaga to od Ciebie przedstawienia pracodaw-
cy poświadczenia o niekaralności. 

DŁUGIE TESTY
W trakcie procesu rekrutacyjnego możesz zostać poproszony o przy-
gotowanie materiału czy o przedstawienie rozwiązania jakiegoś pro-
blemu. Nie jest to rzecz niezgodna z prawem. Jej celem jest sprawdze-
nie Twoich umiejętności oraz weryfikacja czasu pracy, jaki włożyłeś, by 
wykonać powierzone zadanie. Taką praktykę stosuje wielu pracodaw-
ców, zwłaszcza jeśli na dane stanowisko aplikuje kilka osób.
Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy liczba testów ciągle się wydłu-
ża i pochłania dużo Twojego czasu (np. po przejściu etapu pierwszego 
otrzymujesz zadania na etap drugi, trzeci, czwarty i piąty). Ważne są też 
prawa autorskie – wielu aplikantów skarży się na swoich potencjalnych 
pracodawców, ze Ci wykorzystali ich materiał bez ich wiedzy i przede 
wszystkim bez wynagrodzenia. 
Problem ten dotyczy głównie grafików i dziennikarzy. Jeśli masz do 
przygotowania mały szkic, którego wykonanie nie zajmie Ci więcej niż 
15 minut – nie ma w tym nic złego, podobnie jest z notką dzienni-
karską. Jeśli jednak rekruter poprosi Cię o przygotowanie czegoś, co 
pochłonie godzinę Twojego czasu i będzie nadawało się do publikacji 
– możesz zażądać podpisania umowy dotyczącej praw autorskich lub 
wynagrodzenia. Pamiętaj: w przypadku zawodów kreatywnych wyce-
niany jest zarówno czas włożony w wykonanie pracy, jak i jej wartość 
intelektualna. 

POZYSKIWANIE KLIENTÓW
Wiele firm zajmujących się prowadzeniem call center lub agencji 
modelingowych wymaga od swoich przyszłych pracowników po-
zyskania klientów poprzez rozmowę telefoniczną. Jest to czynność, 
za którą przysługuje wynagrodzenie, a bardzo często także premia. 
Pracodawcy wykorzystują więc takie okazje do poszerzenia bazy swo-
ich klientów bez wkładania w to kosztów. To również jest niezgodne 
z prawem – dlatego, podobnie jak w przypadku praw autorskich – 
warto wcześniej podpisać mini umowę, która zagwarantuje nam wy-
płatę wynagrodzenia w przypadku pozyskania klienta. 
Każde zadanie wykonywane podczas spotkania rekrutacyjnego po-
winno jedynie sprawdzać Twoje umiejętności miękkie bądź logistycz-
ne. Ma to być próbka możliwości, która pozwoli ocenić pracodawcy 
czy nadajesz się do wykonywania tej konkretnej pracy. Weryfikacja 
wszystkich Twoich możliwości oraz ewentualne pozyska-
nie klientów nastąpi w okresie próbnym, który przej-
dziesz po podpisaniu umowy. 

DANE
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nigdy 
nie podawaj rekruterowi swoich da-
nych osobistych – numeru pesel, 
dowodu osobistego czy nume-
ru konta. Takie informacje 
mogą zostać przekazane 
pracodawcy dopiero 
przy podpisywaniu 
umowy. 

Pamiętaj też, żeby nigdy nie przesyłać symbolicznej złotówki ze swo-
jego konta na konto pracodawcy. Niektóre z firm stosują taką prak-
tykę w celu weryfikacji numeru konta bankowego potencjalnego 
pracownika. 
Takie informacje nie są potrzebne w czasie procesu rekrutacyjnego. 

Podsumowując: rekruter nie może zadawać pytań osobistych, które 
nie mają wpływu na wykonywane przez Ciebie zadania. Jeśli nadal 
masz wątpliwości – przed rozmową zapoznaj się z Kodeksem Pracy, 
pozwoli Ci to poznać swoje prawa. Nie bój się pytań o planowanie ro-
dziny czy swój stan cywilny – nie musisz odpowiadać na nie wprost! 
Pamiętaj też o zadaniach, które będziesz wykonywał podczas spotka-
nia – jeśli można je wycenić lub stanowią realną wartość dla firmy, do 
której aplikujesz – koniecznie pamiętaj podpisaniu mini umowy lub 
zażądaj za nie wynagrodzenia. 
Jeśli masz wątpliwości po swoich rozmowach kwalifikacyjnych – pisz 
do nas. Powiemy Ci czy odbyły się zgodnie z Kodeksem Pracy i dobrą 
praktyką. 

Jeśli spotkałeś się z którąś z opisywanych 
przez nas sytuacji, zastanów się zanim zdecydujesz się 
podjąć pracę u takiego pracodawcy. Rozmowa rekrutacyjna 
to bardzo często wizytówka firmy i możesz podczas niej dowiedzieć 
się, jakie panują w niej zwyczaje oraz uzyskać ogólny pogląd 
na atmosferę. Zawsze podczas rekrutacji będziesz czuł się 
nieswojo, ale nigdy nie możesz poczuć się dyskryminowany.
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Zdenerwowanie, stres, a może brak świadomości czy wiedzy? 
Przyczyn potknięć może być wiele. Aby ich uniknąć, warto zapo-

znać się z rekrutacyjnym savoir vivre. Dotyczy on różnych aspektów 
– oto najważniejsze z nich.

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY
Kandydat przychodzi do firmy, ale nie wie, z kim był umówiony na 
rozmowę. Co więcej, w trakcie spotkania, okazuje się, że niewie-
le wie o pracodawcy, do którego aplikował. Nie ma pojęcia, czym 
zajmuje się firma i nie potrafi odpowiadać na podstawowe pytania 
rekrutacyjne. Taki scenariusz nie wróży pomyślnego zakończenia. 
Jeśli faktycznie zależy nam na pracy, przygotujmy się do rekrutacji. 
Dowiedzmy się jak najwięcej o pracodawcy, np. o jego działalności, 
kulturze organizacyjnej i możliwościach rozwoju. Bądźmy przygoto-
wani na pytania, które często pojawiają się podczas rekrutacji – np. 
dotyczące motywacji do zmiany, mocnych i słabych stron i tego, jak 
wyobrażamy sobie dalszą ścieżkę zawodową. Rekruterzy chętnie też 
pytają o zainteresowania i hobby. Nietaktem jest więc chwalenie się 
pasją i znajomością jakiejś dziedziny, jeżeli nie ma to odzwierciedle-
nia w rzeczywistości. 

„Jeśli kandydat nie ma żadnych pytań do rekrutera czy bezpośredniego, 
potencjalnego przełożonego, który też uczestniczy w spotkaniu, to jest to 
sygnał ostrzegawczy. Można mieć wątpliwość, czy takiej osobie zależy na 
danym stanowisku i pracodawcy” – mówi Konstancja Zyzik, Koordynator 
Zespołu ds. Rekrutacji w Grupie Pracuj. 
Umawiając się na spotkanie, koniecznie zanotujmy imię i nazwisko 
rekrutera oraz kontakt do niego. Po przyjściu do firmy, będziemy wie-
dzieli, o kogo pytać. 

PUNKTUALNOŚĆ I ODWOŁYWANIE SPOTKAŃ
Spóźnienia na pewno nie są wyrazem dobrych manier. Sprawdźmy 
więc przed spotkaniem dojazd, oszacujmy potrzebny czas, uwzględ-
niając np. korki czy inne problemy komunikacyjne. Wystarczy jeśli bę-
dziemy kilka minut przed czasem. Nie warto przesadzać w drugą stronę 
– nerwowe oczekiwanie i niecierpliwie chodzenie po korytarzu firmy 
już pół godziny wcześniej nie wywoła dobrego wrażenia, a co najwyżej 
zakłopotanie i dezorientację rekrutera. 
Jeśli postanowimy zrezygnować ze spotkania, koniecznie uprzedźmy 
o tym. To wyraz kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka 
oraz jego czasu. Brak wiadomości robi bardzo niekorzystne wrażenie.

UBIÓR
Strój powinien być adekwatny do sytuacji biznesowej. Ani zbyt spor-
towy, ani przesadnie elegancki. Frywolny, wyzywający ubiór, w połą-
czeniu z mocnym makijażem – to przykład łamania zasad savoir vivre.

POWITANIE
„Wchodząc do biura lub pokoju, w którym odbywa się rekrutacja, kan-
dydat mówi „dzień dobry”, natomiast nie powinien wyciągać pierwszy 
dłoni na powitanie. To jest przywilej rekrutera, który decyduje o formie 
powitania i może się zdarzyć, że nie poda ręki, tyl-
ko zaprosi do zajęcia miejsca” – wyjaśnia Dorota 
Szcześniak-Kosiorer, trener wizerunku i etykie-
ty w DSK Consulting. 
A co z przepuszczaniem w drzwiach? Kto ma pierwszeń-
stwo: rekruter czy kandydat? 
„Rekruter powinien przepuścić kandydata, a on powinien 
skorzystać z tej uprzejmości” – tłumaczy ekspert. 

Dobre maniery to Twoja wizytówka. 
Podczas rekrutacji liczą się tak samo, jak CV 
czy portfolio. Daj się poznać nie tylko jako 
specjalista w swojej dziedzinie, ale także jako 
kulturalny człowiek. Sprawdź, co robi dobre 
wrażenie, a jakich błędów należy unikać.

Katarzyna Klimek-Michno
Redaktorka, zajmująca się tematyką zarządzania zasobami 
ludzkimi i rynku pracy, stały współpracownik Pracuj.pl.

Kandydat kulturalny, 

czyli savoir vivre 
zawsze w cenie

STYL ROZMOWY
Przerywanie i wchodzenie w zdanie, nieodpowiadanie na pytania, 
aroganckie odpowiedzi – to wszystko również świadczy o kulturze 
człowieka. „Przeklinanie podczas rozmowy o pracę jest niedopuszczalne. 
A jednak zdarzają się i takie sytuacje” – mówi Konstancja Zyzik. Nie warto 
też okazywać irytacji i rozdrażnienia. Nawet jeśli pytania wydaje się nam 
bezcelowe, to nie mówmy: „A co to Panią obchodzi?”, tylko dopytajmy. 
Spoufalanie się z rekruterem, przechodzenie na „ty”, zbytnie skracanie dy-
stansu – to zachowania, które również nie są w dobrym tonie. 
Konstancja Zyzik przestrzega także przed czytaniem CV. „Zdarza się, 
że kandydaci rozkładają na stole swój życiorys i do niego zerkają. To 
wygląda tak, jakby nie wiedzieli, co napisali i co powinni mówić” – tłu-
maczy przedstawicielka Grupy Pracuj. 

KRYTYKOWANIE POPRZEDNIEGO PRACODAWCY
„Często kandydaci mówią: „wiem, że nie powinienem tego mówić, 
ale….” I zaczynają krytykować swojego poprzedniego szefa czy fir-
mę” – opowiada Konstancja Zyzik. Przesadna szczerość, brak ogłady 
w sposobie mówienia o pracy, nieprzebieranie w słowach – to wszyst-
ko działa na niekorzyść kandydata. Rodzi się obawa, że w nowej pracy 
taka osoba będzie się podobnie zachowywać.

ZACHOWANIA PODCZAS REKRUTACJI
Według Doroty Szcześniak-Kosiorek, do najczęstszych błędów pod-
czas rozmowy należy siadanie na krześle, jeszcze zanim rekruter kur-
tuazyjnie wskaże miejsce i zaprosi, aby usiąść. Popularnym, ale nieko-
rzystnym nawykiem jest też bawienie się długopisem albo obrączką, 
a także nadmierna, przesadna gestykulacja. Należy starać się kontrolo-
wać swoje ruchy i np. nie zasłaniać dłonią ust, nie bawić się włosami, 
nie drapać się po głowie itd. 
„Jeśli rekruter proponuje szklankę wody, to należy ją przyjąć, a nie 
wyciągać własną butelkę z wodą. Niestety, zdarza się widok kandydat 
siedzącego przy stole, na wprost rekrutera i pijącego prosto z butel-
ki” – mówi Konstancja Zyzik. Przerywanie rozmowy po to, by odebrać 
telefon, również nie powinno mieć miejsca. 
Dorota Szcześniak-Kosiorek podkreśla, że ważny jest każdy element spo-
tkania – zarówno jego profesjonale rozpoczęcie, jak i zakończenie. Oznaką 
dobrych manier jest podziękowanie za rozmowę i życzenie miłego dnia. 

KOMUNIKACJA E-MAILOWA 
Kontaktując się mailowo z rekruterem, nie zapominajmy o poprawno-
ści językowej. Błędy ortograficzne, zaczynanie zdań od małych liter, 
niestosowanie przecinków – to wszystko dowodzi braku staranno-
ści. Wiadomość rozpoczynamy od słów „Szanowna Pani/Szanowny 
Panie”, a kończymy zwrotem: „Z poważaniem”. Unikamy również słowa 
„Witam”, ponieważ zgodnie z etykietą wita gospodarz. Wysyłanie po-
nagleń i ciągłe dopytywanie w stylu: „czy już coś wiadomo?” nie świad-
czy najlepiej o naszych manierach. Warto natomiast napisać podzięko-
wanie po spotkaniu rekrutacyjnym. „Kilka uprzejmych zdań, a wrażenie 
na rekruterze ogromne” – przyznaje Konstancja Zyzik. 

MODA NA DOBRE MANIERY
Zasady savoir vivre wcale nie odchodzą do lamusa. Wręcz 

odwrotnie – pracodawcy inwestują w szkolenia 
i warsztaty dla swojego personelu i przykładają 
wagę do dobrych manier oraz etykiety biznesowej. 

To pracownicy reprezentują markę i są wizytówką 
firmy w relacjach z otoczeniem. Nie powinno więc 
być miejsca na faux pas. Dlatego też warto zadbać 
o rzetelne przygotowanie i wywołać dobre wra-

żenie już na etapie rekrutacji. 

savoir vivre 
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Wystartuj
najlepiej

jak potrafisz!
Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Rozpoczęcie kariery zawodowej to poważny 
krok w dorosłość. Pierwsza rozmowa 
kwalifikacyjna jest wyjątkowo stresująca, 
zwłaszcza, że będąc nowicjuszami nie zawsze 
wiemy co nas czeka. Często zdarza się, 
że choć rozesłaliśmy CV do wielu firm, 
nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi, 
a jeśli uda nam się w końcu umówić 
na wymarzoną rozmowę – odchodzimy 
z kwitkiem. Czy są uniwersalne sposoby na to, 
by skruszyć twarde serca rekruterów? 
I czy na pewno zawsze wybieramy 
dobrą ścieżkę rozwoju?

Specjaliści mogą potwierdzić, że nie ma uniwersalnego sposobu, by 
zdobyć wymarzoną posadę. Mogą jednak pomóc zniwelować nie-

które błędy i dać kilka wskazówek na temat tego, co zrobić, by wypaść 
jak najlepiej podczas całego procesu rekrutacji. Poprosiliśmy kilka osób 
z różnych branż, by powiedzieli nam czego poszukują, co jest dla nich 
ważne podczas weryfikacji kandydatów i na co powinniśmy być goto-
wi podczas rozmowy rekrutacyjnej. 

CV – PODSTAWA PROCESU REKRUTACJI
Brzmi jak banał, prawda? Mimo wielu poradników, które można znaleźć 
w sieci, wciąż wiele osób poszukujących pracę ma problem z napisa-
niem dobrego CV. 
Monika Grochowska, Specjalista ds. Rekrutacji w KTS Holding Sp. z o.o. 
(AUTO1.com) na początek wymienia podstawowe gafy, które od razu 
skreślają kandydatów z listy: „Błędy zdarzają się różne – począwszy od 
literówek, niesprofilowanego CV czy ewidentnie wysłanego na innego 
stanowisko niż to zamieszczone w ogłoszeniu, poprzez źle sforma-
towany plik, aż do takich jak użycie czarnego/kolorowego tła. Mimo 
tego, iż mamy XXI wiek rekruterzy nadal drukują CV, a taki kolorowy do-
kument może spowodować dyskwalifikację już na starcie. Proponuję 
wysyłać aplikacje w formacie pdf z bez zbędnych „dekoracji”. Przy 
dużej ilości CV nadesłanych na dane stanowisko rekruter w pierwszej 
kolejności skontaktuje się z osobami które przedstawiły swoją osobę w 
sposób jasny, czytelny i spójny”.
Zdarza się, że nasze CV, choć dopiero wkraczamy na rynek pracy jest 
bardzo obszerne – ma nawet kilka stron, a to może spowodować jego 
odrzucenie już na początku procesu rekrutacyjnego. Przestaje być 
spójne, a w skrajnych przypadkach podane w nich fakty – sprzeczne. 
Czego na pewno nie dodawać do swojego życiorysu? Andrzej Nitecki, 
Head of HR services w Grupa Progres daje prostą radę: „To komunał, ale 
rzeczy niesprawdzonych oraz ogólnych sformułowań. Podajmy pro-
centy, wartości. To pokazuje realność zapisów w CV”. Zobacz, jak wiele 
rzeczy, które zajmują dużo miejsca w CV możesz zamieścić w postaci 
np. wykresu – to zmniejszy jego objętość. 

CO JEST WAŻNE I CO WARTO PODKREŚLIĆ, TAK BY 
PRZYSZŁY PRACODAWCA ZWRÓCIŁ NA NAS UWAGĘ? 
„Dobre CV powinno być przede wszystkim przejrzyste i sprofilowane 
pod kątem ogłoszenia, na które aplikuje kandydat. Oczywiście inaczej 
będzie wyglądało CV grafika, a inaczej przedstawiciela handlowe-
go. Jednak bez względu na stanowisko liczą się konkrety – ostatnie 
miejsce pracy, główne obowiązki, osiągnięcia oraz specjalistyczne 
umiejętności” – komentuje Monika Grochowska. Jeśli aplikujemy na 
kilka różnych stanowisk przygotujmy sobie oddzielne CV, a w każdym 
z nich podkreślmy te wartości, które pasują do danego pracodawcy. 
Dlaczego? „Rekruterzy z reguły na przejrzenie CV poświęcają tylko kil-
kanaście sekund. Na co przede wszystkim zwracają uwagę? Na to co 
się rzuca w oczy. Dane kontaktowe – miejsce zamieszkania (warto za-
mieścić informację o ew. chęci relokacji), ostatnie doświadczenie, czas 
pracy u poszczególnych pracodawców oraz specyficzne, a pożądane 
na danym stanowisku kwalifikacje jak np. znajomość mniej popular-
nych języków obcych. Dopiero później spoglądają na wykształcenie 
czy zainteresowania” – dodaje Monika Grochowska.
Podczas poszukiwań pierwszej pracy boimy się o swoje doświadcze-
nie: na ogół jest to tylko ukończona szkoła średnia lub studia. Nie mamy 
się czym pochwalić. Bądźmy przygotowani, że w takim wypadku nie 
warto wysyłać CV na stanowiska specjalistyczne, ale nawet aplikując na 
staże i praktyki, to, co znajdzie się w naszym życiorysie – ma znaczenie. 
„Jeżeli nie masz dużego doświadczenia napisz o kursach, wolontaria-
tach, czy kołach naukowych, w których brałeś udział. Skup się także 
na konkretnych kompetencjach oraz zainteresowaniach, które wbrew 
pozorom mogą dużo powiedzieć o Tobie jako o kandydacie. Pamiętaj, 
że rekruter ma stworzony profil kandydata, przeczytaj uważnie ogło-
szenie rekrutacyjne i podkreśl wszytko co w Twoim dotychczasowym 
doświadczeniu oraz zainteresowaniach jest z nim spójne” – mówi 
Monika Grochowska. 
W takich wypadkach, gdy nasze doświadczenie na rynku pracy nie jest 
duże, warto pokusić się także o skorzystanie z firm kojarzących praco-
dawców z potencjalnymi pracownikami. Potwierdza to Andrzej Nitecki 
„Ofert, które ujawniają się w ogłoszeniach, jest zdecydowanie mniej 
niż tych które rozchodzą się w sieci kontaktów, firm etc. Jeśli w trakcie 
kontaktu dobrze wypadniemy w relacji z profesjonalnym doradcą, jest 
duża szansa że będzie nas polecał swoim klientom. Ponadto mamy 
szansę by ktoś pomógł nam przygotować się do napisania CV, spotka-
nia z potencjalnym pracodawcą”. 

WYKSZTAŁCENIE
Tytuł magistra nie jest już decydującym elementem w naszym CV, któ-
ry pozwoli nam zdobyć wymarzoną pracę. Coraz więcej pracodawców 
stawia na doświadczenie i zdolności. Czy usunąć go w takim razie ze 
swojego życiorysu? 
Joanna Stachowicz, Specjalista ds. rekrutacji w Platige Image mówi, że 
wykształcenie powiązane z branżą 3D lub IT, podobnie jak kierunki arty-
styczne – są w firmie mile widziane, ale niedecydujące. „Najważniejsze 
dla nas są: pasja, talent i ambicja. To niejednokrotnie one decydują o 
zaangażowaniu kandydatów i dopasowaniu ich do danego projektu. 
Chcemy aby osoby pracujące w Platige Image nieustanie wymieniały 
się doświadczeniami, poszerzały zakres kompetencji i otwierały się na 
nowe wyzwania”.
Wykształcenie warto podkreślić – pokazuje determinację oraz może 
zaciekawić rekrutera pod kątem zainteresowań. W niektórych bran-
żach edukacja nie ma jednak żadnego znaczenia. Damian Halicki, 
Specjalista ds. promocji i rekrutacji w S8 S.A. zaznacza, ze wykształce-
nie to nie wszystko. „To jakie wykształcenie posiadamy oznacza jedy-
nie zdobytą wiedzę. Ważniejsze od wiedzy są “predyspozycje”. Często 
osoby, które mają wykształcenie średnie bądź wyższe w konkretnym 
kierunku mówią otwarcie, że nie chcą pracować w wyuczonym zawo-
dzie. Takie osoby szukają pracy innej niż wyuczony zawód, ale zgodnej 
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Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Rozpoczęcie kariery zawodowej to poważny 
krok w dorosłość. Pierwsza rozmowa 
kwalifikacyjna jest wyjątkowo stresująca, 
zwłaszcza, że będąc nowicjuszami nie zawsze 
wiemy co nas czeka. Często zdarza się, 
że choć rozesłaliśmy CV do wielu firm, 
nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi, 
a jeśli uda nam się w końcu umówić 
na wymarzoną rozmowę – odchodzimy 
z kwitkiem. Czy są uniwersalne sposoby na to, 
by skruszyć twarde serca rekruterów? 
I czy na pewno zawsze wybieramy 
dobrą ścieżkę rozwoju?

Specjaliści mogą potwierdzić, że nie ma uniwersalnego sposobu, by 
zdobyć wymarzoną posadę. Mogą jednak pomóc zniwelować nie-

które błędy i dać kilka wskazówek na temat tego, co zrobić, by wypaść 
jak najlepiej podczas całego procesu rekrutacji. Poprosiliśmy kilka osób 
z różnych branż, by powiedzieli nam czego poszukują, co jest dla nich 
ważne podczas weryfikacji kandydatów i na co powinniśmy być goto-
wi podczas rozmowy rekrutacyjnej. 

CV – PODSTAWA PROCESU REKRUTACJI
Brzmi jak banał, prawda? Mimo wielu poradników, które można znaleźć 
w sieci, wciąż wiele osób poszukujących pracę ma problem z napisa-
niem dobrego CV. 
Monika Grochowska, Specjalista ds. Rekrutacji w KTS Holding Sp. z o.o. 
(AUTO1.com) na początek wymienia podstawowe gafy, które od razu 
skreślają kandydatów z listy: „Błędy zdarzają się różne – począwszy od 
literówek, niesprofilowanego CV czy ewidentnie wysłanego na innego 
stanowisko niż to zamieszczone w ogłoszeniu, poprzez źle sforma-
towany plik, aż do takich jak użycie czarnego/kolorowego tła. Mimo 
tego, iż mamy XXI wiek rekruterzy nadal drukują CV, a taki kolorowy do-
kument może spowodować dyskwalifikację już na starcie. Proponuję 
wysyłać aplikacje w formacie pdf z bez zbędnych „dekoracji”. Przy 
dużej ilości CV nadesłanych na dane stanowisko rekruter w pierwszej 
kolejności skontaktuje się z osobami które przedstawiły swoją osobę w 
sposób jasny, czytelny i spójny”.
Zdarza się, że nasze CV, choć dopiero wkraczamy na rynek pracy jest 
bardzo obszerne – ma nawet kilka stron, a to może spowodować jego 
odrzucenie już na początku procesu rekrutacyjnego. Przestaje być 
spójne, a w skrajnych przypadkach podane w nich fakty – sprzeczne. 
Czego na pewno nie dodawać do swojego życiorysu? Andrzej Nitecki, 
Head of HR services w Grupa Progres daje prostą radę: „To komunał, ale 
rzeczy niesprawdzonych oraz ogólnych sformułowań. Podajmy pro-
centy, wartości. To pokazuje realność zapisów w CV”. Zobacz, jak wiele 
rzeczy, które zajmują dużo miejsca w CV możesz zamieścić w postaci 
np. wykresu – to zmniejszy jego objętość. 

CO JEST WAŻNE I CO WARTO PODKREŚLIĆ, TAK BY 
PRZYSZŁY PRACODAWCA ZWRÓCIŁ NA NAS UWAGĘ? 
„Dobre CV powinno być przede wszystkim przejrzyste i sprofilowane 
pod kątem ogłoszenia, na które aplikuje kandydat. Oczywiście inaczej 
będzie wyglądało CV grafika, a inaczej przedstawiciela handlowe-
go. Jednak bez względu na stanowisko liczą się konkrety – ostatnie 
miejsce pracy, główne obowiązki, osiągnięcia oraz specjalistyczne 
umiejętności” – komentuje Monika Grochowska. Jeśli aplikujemy na 
kilka różnych stanowisk przygotujmy sobie oddzielne CV, a w każdym 
z nich podkreślmy te wartości, które pasują do danego pracodawcy. 
Dlaczego? „Rekruterzy z reguły na przejrzenie CV poświęcają tylko kil-
kanaście sekund. Na co przede wszystkim zwracają uwagę? Na to co 
się rzuca w oczy. Dane kontaktowe – miejsce zamieszkania (warto za-
mieścić informację o ew. chęci relokacji), ostatnie doświadczenie, czas 
pracy u poszczególnych pracodawców oraz specyficzne, a pożądane 
na danym stanowisku kwalifikacje jak np. znajomość mniej popular-
nych języków obcych. Dopiero później spoglądają na wykształcenie 
czy zainteresowania” – dodaje Monika Grochowska.
Podczas poszukiwań pierwszej pracy boimy się o swoje doświadcze-
nie: na ogół jest to tylko ukończona szkoła średnia lub studia. Nie mamy 
się czym pochwalić. Bądźmy przygotowani, że w takim wypadku nie 
warto wysyłać CV na stanowiska specjalistyczne, ale nawet aplikując na 
staże i praktyki, to, co znajdzie się w naszym życiorysie – ma znaczenie. 
„Jeżeli nie masz dużego doświadczenia napisz o kursach, wolontaria-
tach, czy kołach naukowych, w których brałeś udział. Skup się także 
na konkretnych kompetencjach oraz zainteresowaniach, które wbrew 
pozorom mogą dużo powiedzieć o Tobie jako o kandydacie. Pamiętaj, 
że rekruter ma stworzony profil kandydata, przeczytaj uważnie ogło-
szenie rekrutacyjne i podkreśl wszytko co w Twoim dotychczasowym 
doświadczeniu oraz zainteresowaniach jest z nim spójne” – mówi 
Monika Grochowska. 
W takich wypadkach, gdy nasze doświadczenie na rynku pracy nie jest 
duże, warto pokusić się także o skorzystanie z firm kojarzących praco-
dawców z potencjalnymi pracownikami. Potwierdza to Andrzej Nitecki 
„Ofert, które ujawniają się w ogłoszeniach, jest zdecydowanie mniej 
niż tych które rozchodzą się w sieci kontaktów, firm etc. Jeśli w trakcie 
kontaktu dobrze wypadniemy w relacji z profesjonalnym doradcą, jest 
duża szansa że będzie nas polecał swoim klientom. Ponadto mamy 
szansę by ktoś pomógł nam przygotować się do napisania CV, spotka-
nia z potencjalnym pracodawcą”. 

WYKSZTAŁCENIE
Tytuł magistra nie jest już decydującym elementem w naszym CV, któ-
ry pozwoli nam zdobyć wymarzoną pracę. Coraz więcej pracodawców 
stawia na doświadczenie i zdolności. Czy usunąć go w takim razie ze 
swojego życiorysu? 
Joanna Stachowicz, Specjalista ds. rekrutacji w Platige Image mówi, że 
wykształcenie powiązane z branżą 3D lub IT, podobnie jak kierunki arty-
styczne – są w firmie mile widziane, ale niedecydujące. „Najważniejsze 
dla nas są: pasja, talent i ambicja. To niejednokrotnie one decydują o 
zaangażowaniu kandydatów i dopasowaniu ich do danego projektu. 
Chcemy aby osoby pracujące w Platige Image nieustanie wymieniały 
się doświadczeniami, poszerzały zakres kompetencji i otwierały się na 
nowe wyzwania”.
Wykształcenie warto podkreślić – pokazuje determinację oraz może 
zaciekawić rekrutera pod kątem zainteresowań. W niektórych bran-
żach edukacja nie ma jednak żadnego znaczenia. Damian Halicki, 
Specjalista ds. promocji i rekrutacji w S8 S.A. zaznacza, ze wykształce-
nie to nie wszystko. „To jakie wykształcenie posiadamy oznacza jedy-
nie zdobytą wiedzę. Ważniejsze od wiedzy są “predyspozycje”. Często 
osoby, które mają wykształcenie średnie bądź wyższe w konkretnym 
kierunku mówią otwarcie, że nie chcą pracować w wyuczonym zawo-
dzie. Takie osoby szukają pracy innej niż wyuczony zawód, ale zgodnej 
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RÓŻNE BRANŻE – RÓŻNE WYZWANIA
Każda zawodowa dziedzina rządzi się swoimi indywidualnymi prawa-
mi. Firmy, które w swoim statusie mają wpisaną kreatywność, będą 
wymagały od Ciebie zupełnie innego przedstawienia własnej osoby 
niż banki czy wielkie korporacje. Bądź na to gotowy i pamiętaj, że masz 
tylko jedną szansę na to by wypaść fantastycznie!
Jeśli Twoim marzeniem jest praca w Platige Image, Joanna Stachowicz 
ma dla Ciebie garść porad: „Przygotuj skrupulatnie swój show reel 
lub portfolio. Testuj nowe narzędzia i rozwiązania. Najważniejsze jest, 
że potrafisz uzasadnić dlaczego preferujesz określony software lub 
narzędzie w swojej pracy. Cenimy, że masz swoje zdanie. Jeśli jesteś 
freelancerem, tworzysz własny projekt, nie zapominaj pochwalić się 
nim. Często projekty tzw. „do szuflady” robią największy efekt „WOW”. 
Właśnie w nich widać pasję i zaangażowanie”.
Zupełnie na inne rzeczy zwracać będą uwagę restauratorzy. Mateusz 
Rybiński, właściciel Warung Jakarta, jedynej w Polsce restauracji in-
donezyjskiej, zwraca uwagę na schludny wygląd, ale to nie jedyny 
wymóg by móc pracować w jego lokalu. „Oprócz tego pracownik 
musi pasować mentalnie do naszej kultury organizacji. Podzielać na-
sze wartości i być otwarty na nowe smaki, ponieważ jesteśmy jedyną 
restauracją indonezyjską w Polsce. Wykształcenie jest drugorzędne. 
Raczej stawiamy na osoby z jakimś już doświadczeniem, ale i tak naj-
ważniejszy jest dla nas test rekrutacyjny, który polega na gotowaniu. 
Ważna jest technika, szybkość i to jak kucharz potrafi na trzymać na 
bieżąco porządek w miejscu pracy. W Polsce jest bardzo mało osób, 
które mają pojęcie na temat naszej kuchni, więc uczymy wszystkiego 
od podstaw”. 

Idąc na spotkanie – bądź gotowy na wszystko, zwłaszcza na zaprezento-
wanie swoich możliwości. Twoją najmocniejszą stroną jest pasja i to z ja-
kim zaangażowaniem potrafisz o niej opowiedzieć. Pamiętaj też, że każ-

dy z nas ma jakiś talent, który warto podkreślać. Dlatego zanim za-
czniesz poszukiwanie tej wymarzonej pracy – zastanów się nad 

swoimi mocnymi i słabymi stronami. Dopiero wtedy przejrzyj 
ogłoszenia i porównaj je ze swoimi predyspozycjami. Nie bój 

się walczyć o pracę, o której marzysz – rekruterzy podkreślają, 
że doświadczenie nie zawsze jest najważniejsze. Przygotuj 

dobre CV i nie bój się korzystać z pomocy specjalistów – oni 
zawsze będą po Twojej stronie i pomogą Ci w odnalezieniu od-

powiedniej pracy. Najważniejszy jest pierwszy krok – każdy 
następny będzie dużo prostszy! Powodzenia. 

z posiadanymi predyspozycjami. W naszej firmie skupiamy się bardziej 
na umiejętnościach interpersonalnych kandydata takich jak komunika-
tywność, empatia czy też otwartość, bo do bycia wybitnym sprzedaw-
cą nie trzeba posiadać dyplomu”. 
Dobrze zbudowane i interesujące CV mamy już za sobą. Czas na…

…ETAP DRUGI – ROZMOWA
Jeśli nasze CV przeszło pozytywną weryfikację, zostajemy zaproszeni 
na rozmowę. To jeden z najbardziej decydujących momentów – pierw-
sze wrażenie, jakie wywrzemy na potencjalnym pracodawcy, jest naszą 
jedyną szansą na zdobycie wymarzonej posady. 
„Przygotowując się do spotkania warto wiedzieć co nieco o firmie. Jeśli 
nie jest to bardzo sformalizowana struktura można pokusić się o strój 
mniej formalny. Nie mniej ubierając elegancką garsonkę/marynarkę 
zawsze będziemy wyglądać profesjonalnie. Rozmowa jest zawsze stre-
sem, warto więc nie dokładać kolejnego w postaci zastanawiania się 
czy nasz strój jest odpowiedni” – mówi Andrzej Nitecki.
Pierwsze wrażenie to nie tylko wejście do pomieszczenia, w którym 
odbywa się rozmowa – to także mowa ciała oraz ogólne zachowanie. 
Kończy się dopiero po wyjściu ze spotkania. Potwierdza to Damian 
Halicki, „Pierwszym wrażeniem określiłbym cały przebieg rozmowy 
rekrutacyjnej i jak najbardziej to jakie wrażenie wywołamy wpłynie 
na decyzję rekrutera. Aspekty takie jak nastawienie kandydata, kon-
kretność, swoboda w komunikacji, przygotowanie czy też prezencja 
wpływają na pierwsze wrażenie. Dlatego warto zastanowić się przed 
pojawieniem się na rozmowie rekrutacyjnej nad tym jakie wrażenie 
chcemy wywołać u rekrutera”. 
Na nasze zachowanie wpływ mają przede wszystkim pytania. Ich ce-
lem jest zarówno poznanie naszej zawodowej przeszłości, jak i ocena 
zachowania w stresowych momentach. Damian Halicki zaznacza, że 
w S8 nie ma sztywnego zestawu pytań. „W pytaniach skupiamy się 
na przeszłości zawodowej kandydata oraz staramy się poznać jego 
cele jak i dążenia zawodowe. Konstruujemy pytania w taki spo-
sób, aby dowiedzieć się co potencjalny kandydat może wnieść 
do naszej firmy oraz to jaką ma determinację i nastawienie do 
pracy. To, gdzie pracował kandydat i przez jaki okres, też może 
wiele o nim powiedzieć”.
Każde stanowisko wymaga również innego przygotowania. 
Od różnych osób wymaga się przedstawienia innych „dowo-
dów” swojej kompetencji. Znakomitym przykładem jest 
Platige Image. O rekrutacji w jednej z najbardziej znanych 
firm na świecie mówi Joanna Stachowicz, specjali-
sta ds. rekrutacji: „Poszukując osób na stanowiska 
techniczne takie jak: programistów, administra-
torów, skupiamy się na doświadczeniu kandyda-
tów oraz znajomości technologii. W przypadku 
stanowisk artystycznych najważniejsza jest 
prezentacja dotychczasowych prac w postaci 
portfolio lub show reel’a; umiejętności warsz-
tatowe, wyczucie koloru, kompozycja obrazu, 
wrażliwość estetyczna. Duże znaczenie mają: 
zapał do pracy i umiejętność pracy zespołowej. 
Dodatkowym atutem jest dogłębna znajomość 
konkretnych programów, narzędzi, technik gra-
ficznych”.
Po otrzymaniu telefonu z informacją o pozy-
tywnym przejściu do drugiego etapu rekrutacji 
warto zrobić bardzo gruntowny research firmy, 
do której się aplikowało i jeśli to możliwe – zasię-
gnąć opinii u byłych lub obecnych pracowników. 
Pomoże nam to nie tylko dobrać odpowiedni 
ubiór i przygotować się na ewentualne pytania, 
ale także rozeznać się, czego rekruterzy oczekują 
od nas podczas spotkania i co robi na nich naj-
większe wrażenie. 

Pobierz aplikację Pracuj.pl
i sprawdź, czy nie szukasz wygodniej

Uzupełnij profil, a my polecimy 
Cię rekruterom

Otrzymuj oferty dopasowane 
do Ciebie

Śledź status Twojej aplikacji

Wysyłaj CV jednym kliknięciem
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Kompetencje miękkie 
– przydatne w każdej branży
Dobre wykształcenie i specjalizacja 
nie zawsze gwarantują nam zdobycie 
wymarzonej pracy. Podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej oprócz wiedzy liczą się 
również tak zwane kompetencje miękkie, 
dzięki którym dobrze prezentujemy się przed 
rekruterem. Przed pierwszym spotkaniem 
wielu z nas obawia się, że nie ma nic do 
zaoferowania, a co za tym idzie, nie ma szans 
na zdobycie wymarzonej posady. 
Warto zaznaczyć swoje mocne strony 
i zaprezentować je podczas rozmowy 
– zdobycie sympatii HR 
to klucz do pierwszego, 
zawodowego sukcesu!

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Jak pewnie zauważyłeś, niektórym ludziom nawiązywanie kontak-
tów przychodzi bardzo łatwo – są duszami towarzystwa, a podczas 

rekrutacji szybko zjednują sobie przychylność rekruterów. Inni, pomi-
mo znaczącej wiedzy odchodzą z kwitkiem, bo ich sposób bycia nie 
potrafił zjednać sobie osób, z którymi prowadzili rozmowę. W pracy, 
gdy o to samo stanowisko starają się dwie osoby z podobnym do-
świadczeniem, często o przyjęciu decydują właśnie te kompetencje 
miękkie. 
Czym są w ogóle kompetencje miękkie? To pewne cechy psycho-
fizyczne i umiejętności społeczne, które ciężko zmierzyć i ocenić. 
Związane są głównie z umiejętnościami interpersonalnymi, motywacją 
oraz samorozwojem. Zaliczamy do nich: komunikatywność, kreatyw-
ność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres czy zarządza-
nie własnym czasem.
Czy można się ich nauczyć? Jasne, że tak!

UCZELNIE – SKARBNICA WIEDZY
Szkoły wyższe w swoim programie nie przewidują specjalnych przed-
miotów, dzięki którym przygotujesz się perfekcyjnie na spotkanie z re-
kruterem. Są jednak zajęcia, które pomogą Ci poznać zarówno siebie, 
jak i rozpoznać pewne emocje u drugiego rozmówcy. Nie bez powodu 
psychologia czy socjologia są wpisane w ogólny program nauczania 
– to właśnie tam masz szansę nauczyć się komunikacji interpersonalnej. 
Po specjalistycznych kierunkach, takich jak właśnie socjologia, psycholo-
gia czy np. dziennikarstwo, absolwenci są przygotowani do rozmów i ro-
zumienia drugiego człowieka. Wynika to z ich profilu kształcenia i przede 
wszystkim z zawodu, jaki będą w przyszłości wykonywać. Osobom po 
takich kierunkach studiów zdecydowanie łatwiej jest przygotować się 
na spotkanie rekrutacyjne i zaprezentować siebie z najlepszej strony. 

Jeśli studiujesz socjologię lub psychologię, warto 
wybrać jako jeden z „ogónów” – godzina zajęć 
tygodniowo może wpłynąć na twoją komu-

nikację interpersonalną, a co za tym idzie, 
przygotować na start w karierę. 

Plusem uczelni są również progra-
my typu Erasmus – jeśli nadarzy Ci 

się szansa, by skorzystać ze stu-
denckiej wymiany, nie wahaj się! 

Oprócz ciekawych kontaktów, 
dodatkowej wiedzy, to tam 

w sposób naturalny pod-
szkolisz swoje umiejętności 
miękkie. Nowa kultura, język 

i zupełnie obce środowisko 
sprzyjają komunikacji interper-

sonalnej i są mile widziane przez 
środowisko rekruterów.

Koniec studiów to również szan-
sa na skorzystanie z pomocy 

Akademickich Biur Karier, które po-
magają swoim absolwentom w zna-
lezieniu pracy. Oprócz ciekawych 
ogłoszeń od firm, które poszukują 
kandydatów takich jak Ty, możesz 
też uzyskać bezpośrednią pomoc 

w przygotowaniach do rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Staraj się też jak najwięcej czerpać 
z grupowych zajęć. W pracy, po-
dobnie jak podczas wspólnych 

zadań, istnieje podział obowiązków 
– warto wiedzieć, kto za co odpowia-

da i być przygotowanym na ewentualne 
zmiany, nawet w ostatniej chwili. 

Zastanawiasz się również czy na uczelni moż-
na nauczyć się odporności na stres? Kolokwia 

i duże sprawdziany cały czas przygotowują nas do 
życia w stresie. Ile razy zastanawiałeś się, czy zaliczyłeś 

przedmiot czy będziesz musiał podchodzić do egzaminu po-
prawkowego? Czy zdążysz się przygotować? To właśnie presja cza-

su, która będzie towarzyszyła Ci na każdym etapie zawodowej kariery. 
Pomyśl, jak bardzo stresowałeś się przed ciężkim egzaminem – czy 
byłeś w stanie funkcjonować? Jeśli tak, to oznacza, że potrafisz nad 
nim panować i jest to jedna z posiadanych przez Ciebie umiejętno-
ści miękkich. 

KURSY DLA WSZYSTKICH
Jeśli uważasz, że uczelnia wyższa nie do końca dała Ci potrzeb-

ną wiedzę, możesz zapisać się na specjalistyczny kurs z ko-
munikacji interpersonalnej. Niektóre kursy odbywają 

się za pośrednictwem Skype, inne wymagają fizycznej obecności. 
Ceny kursów są różne, ale średnio wynoszą ok. 2 000 zł. Kwota może 
wydawać się zawrotna, ale zdobyte umiejętności pomogą Ci na każ-
dym etapie Twojego życia, również tym prywatnym. 
Na takim kursie poznasz podstawy psychologii oraz swoje mocne i sła-
be strony – to właśnie one decydują o Twoim wizerunku podczas roz-
mowy rekrutacyjnej. Prowadzący, oprócz przedstawienia teorii o ko-
munikacji interpersonalnej, zada Ci również ćwiczenia, które będziesz 
musiał wykonać samodzielnie. 
Możesz również poprosić prowadzącego o porady jak planować swój 
czas, by zdążyć ze wszystkimi zadaniami w wyznaczonym terminie, 
a także jak panować nad stresem. To opcja przede wszystkim dla tych, 
którzy w niekomfortowych momentach mają problemy z funkcjono-
waniem – bóle brzucha, głowy czy omdlenia. Nad każdą z tych dolegli-
wości można zapanować, jeśli jest się dobrze przygotowanym.
Ukończenie kursu nie jest gwarancją sukcesu – wiele zależy też od 
Ciebie. Jeśli naprawdę w nie uwierzysz i będziesz wytrwale ćwiczył, 
wkrótce możesz zostać specjalistą, który potrafi przedstawić wszyst-
kie swoje zalety, świetnie zarządza własnym czasem, potrafi pracować 
w zespole, a co najważniejsze – jest odporny na stres. Nawet jeśli nie 
wyjdzie Ci za pierwszym razem – nie przejmuj się! Trening czyni mi-
strza, dlatego nie warto się poddawać. Umiejętności miękkie muszą 
wejść Ci w krew.

SAMODOSKONALENIE
Naukę możesz również rozpocząć samodzielnie w domu. W Internecie 
dostępnych jest wiele darmowych poradników w formie PDF-ów. 
Oprócz nich, warto zajrzeć także do profesjonalnych podręczników, 
które znajdziesz w księgarni. 
Podobnie jak w przypadku płatnych kursów, samo przeczytanie pro-
fesjonalnych książek nie zapewni Ci sukcesu. Do podręczników często 
dołączone są zestawy ćwiczeń, które warto wykonać. Choć niektóre 
mogą wydawać się dziwne – jak np. podejście do obcej osoby w klubie 
i rozpoczęcie z nią rozmowy, to są dla Ciebie ogromną szansą, by prze-
łamać nieśmiałość i nauczyć się nawiązywać relacje z nowymi ludźmi. 
Bo choć na pierwszy rzut oka rozmowa kwalifikacyjna może wydawać 
się czymś zupełnie innym, to, podobnie jak w życiu, ważne jest nawią-
zanie relacji. Różnica polega na tym, że podczas rozmowy o pracę pre-
zentujesz swoje zawodowe umiejętności. 
Samodzielnie ciężko jest nauczyć się odporności na stres, ale możesz 
zarządzania własnym czasem – spisz swoje codzienne obowiązki i wy-
znacz sobie czas, w jakim je zrobisz. Postaraj się wykonać je jak najszyb-
ciej i notuj ile minut zajęła Ci każda ze spisanych rzeczy – opanujesz 
w ten sposób określanie czasu, jaki potrzebujesz na poszczególne rze-
czy, a to podstawa dobrego planowania.

Warto skorzystać z każdej dostępnej opcji. Jeśli masz możliwość zapisa-
nia się na „ogóny”, pomyśl nad jednym z przedmiotów „humanistycz-
nych”, nawet jeśli jesteś studentem kierunków ścisłych. Znajomość 
podstaw psychologii nie oznacza, że musisz rozwijać się w tym zawo-
dzie, warto jednak wiedzieć jak rozmawiać z ludźmi, a przede wszyst-
kim jak prezentować swoje najlepsze umiejętności. 
Nie bój się też zapytać o porady swoich najbliższych – powiedzą Ci 
w czym jesteś dobry, a nad czym warto popracować. Każdy z nas jest 
utalentowany, a wiara we własne umiejętności wpływa pozytywnie na 
ćwiczenie kompetencji miękkich. Zapisuj i planuj – tylko w taki sposób 
nauczysz się perfekcyjnie zarządzać własnym czasem.
Jeśli nieśmiałość to Twoje drugie imię, spróbuj skorzystać także z rad 
trenerów osobistych, którzy na swoich stronach internetowych oferują 
darmowe ćwiczenia, dzięki którym nawiązywanie kontaktów przycho-
dzi znacznie łatwiej. Uciążliwy stres przejdzie do lamusa, a Ty zyskasz 
pewność siebie, dzięki której życie będzie piękniejsze.
Pamiętaj też, że kompetencje miękkie nie tylko pomagają zdobyć wy-
marzoną pracę – razem z kompetencjami twardymi stanowią podsta-
wę każdego zawodu.   
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UCZELNIE – SKARBNICA WIEDZY
Szkoły wyższe w swoim programie nie przewidują specjalnych przed-
miotów, dzięki którym przygotujesz się perfekcyjnie na spotkanie z re-
kruterem. Są jednak zajęcia, które pomogą Ci poznać zarówno siebie, 
jak i rozpoznać pewne emocje u drugiego rozmówcy. Nie bez powodu 
psychologia czy socjologia są wpisane w ogólny program nauczania 
– to właśnie tam masz szansę nauczyć się komunikacji interpersonalnej. 
Po specjalistycznych kierunkach, takich jak właśnie socjologia, psycholo-
gia czy np. dziennikarstwo, absolwenci są przygotowani do rozmów i ro-
zumienia drugiego człowieka. Wynika to z ich profilu kształcenia i przede 
wszystkim z zawodu, jaki będą w przyszłości wykonywać. Osobom po 
takich kierunkach studiów zdecydowanie łatwiej jest przygotować się 
na spotkanie rekrutacyjne i zaprezentować siebie z najlepszej strony. 

Jeśli studiujesz socjologię lub psychologię, warto 
wybrać jako jeden z „ogónów” – godzina zajęć 
tygodniowo może wpłynąć na twoją komu-

nikację interpersonalną, a co za tym idzie, 
przygotować na start w karierę. 

Plusem uczelni są również progra-
my typu Erasmus – jeśli nadarzy Ci 

się szansa, by skorzystać ze stu-
denckiej wymiany, nie wahaj się! 

Oprócz ciekawych kontaktów, 
dodatkowej wiedzy, to tam 

w sposób naturalny pod-
szkolisz swoje umiejętności 
miękkie. Nowa kultura, język 

i zupełnie obce środowisko 
sprzyjają komunikacji interper-

sonalnej i są mile widziane przez 
środowisko rekruterów.

Koniec studiów to również szan-
sa na skorzystanie z pomocy 

Akademickich Biur Karier, które po-
magają swoim absolwentom w zna-
lezieniu pracy. Oprócz ciekawych 
ogłoszeń od firm, które poszukują 
kandydatów takich jak Ty, możesz 
też uzyskać bezpośrednią pomoc 

w przygotowaniach do rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Staraj się też jak najwięcej czerpać 
z grupowych zajęć. W pracy, po-
dobnie jak podczas wspólnych 

zadań, istnieje podział obowiązków 
– warto wiedzieć, kto za co odpowia-

da i być przygotowanym na ewentualne 
zmiany, nawet w ostatniej chwili. 

Zastanawiasz się również czy na uczelni moż-
na nauczyć się odporności na stres? Kolokwia 

i duże sprawdziany cały czas przygotowują nas do 
życia w stresie. Ile razy zastanawiałeś się, czy zaliczyłeś 

przedmiot czy będziesz musiał podchodzić do egzaminu po-
prawkowego? Czy zdążysz się przygotować? To właśnie presja cza-

su, która będzie towarzyszyła Ci na każdym etapie zawodowej kariery. 
Pomyśl, jak bardzo stresowałeś się przed ciężkim egzaminem – czy 
byłeś w stanie funkcjonować? Jeśli tak, to oznacza, że potrafisz nad 
nim panować i jest to jedna z posiadanych przez Ciebie umiejętno-
ści miękkich. 

KURSY DLA WSZYSTKICH
Jeśli uważasz, że uczelnia wyższa nie do końca dała Ci potrzeb-

ną wiedzę, możesz zapisać się na specjalistyczny kurs z ko-
munikacji interpersonalnej. Niektóre kursy odbywają 

się za pośrednictwem Skype, inne wymagają fizycznej obecności. 
Ceny kursów są różne, ale średnio wynoszą ok. 2 000 zł. Kwota może 
wydawać się zawrotna, ale zdobyte umiejętności pomogą Ci na każ-
dym etapie Twojego życia, również tym prywatnym. 
Na takim kursie poznasz podstawy psychologii oraz swoje mocne i sła-
be strony – to właśnie one decydują o Twoim wizerunku podczas roz-
mowy rekrutacyjnej. Prowadzący, oprócz przedstawienia teorii o ko-
munikacji interpersonalnej, zada Ci również ćwiczenia, które będziesz 
musiał wykonać samodzielnie. 
Możesz również poprosić prowadzącego o porady jak planować swój 
czas, by zdążyć ze wszystkimi zadaniami w wyznaczonym terminie, 
a także jak panować nad stresem. To opcja przede wszystkim dla tych, 
którzy w niekomfortowych momentach mają problemy z funkcjono-
waniem – bóle brzucha, głowy czy omdlenia. Nad każdą z tych dolegli-
wości można zapanować, jeśli jest się dobrze przygotowanym.
Ukończenie kursu nie jest gwarancją sukcesu – wiele zależy też od 
Ciebie. Jeśli naprawdę w nie uwierzysz i będziesz wytrwale ćwiczył, 
wkrótce możesz zostać specjalistą, który potrafi przedstawić wszyst-
kie swoje zalety, świetnie zarządza własnym czasem, potrafi pracować 
w zespole, a co najważniejsze – jest odporny na stres. Nawet jeśli nie 
wyjdzie Ci za pierwszym razem – nie przejmuj się! Trening czyni mi-
strza, dlatego nie warto się poddawać. Umiejętności miękkie muszą 
wejść Ci w krew.

SAMODOSKONALENIE
Naukę możesz również rozpocząć samodzielnie w domu. W Internecie 
dostępnych jest wiele darmowych poradników w formie PDF-ów. 
Oprócz nich, warto zajrzeć także do profesjonalnych podręczników, 
które znajdziesz w księgarni. 
Podobnie jak w przypadku płatnych kursów, samo przeczytanie pro-
fesjonalnych książek nie zapewni Ci sukcesu. Do podręczników często 
dołączone są zestawy ćwiczeń, które warto wykonać. Choć niektóre 
mogą wydawać się dziwne – jak np. podejście do obcej osoby w klubie 
i rozpoczęcie z nią rozmowy, to są dla Ciebie ogromną szansą, by prze-
łamać nieśmiałość i nauczyć się nawiązywać relacje z nowymi ludźmi. 
Bo choć na pierwszy rzut oka rozmowa kwalifikacyjna może wydawać 
się czymś zupełnie innym, to, podobnie jak w życiu, ważne jest nawią-
zanie relacji. Różnica polega na tym, że podczas rozmowy o pracę pre-
zentujesz swoje zawodowe umiejętności. 
Samodzielnie ciężko jest nauczyć się odporności na stres, ale możesz 
zarządzania własnym czasem – spisz swoje codzienne obowiązki i wy-
znacz sobie czas, w jakim je zrobisz. Postaraj się wykonać je jak najszyb-
ciej i notuj ile minut zajęła Ci każda ze spisanych rzeczy – opanujesz 
w ten sposób określanie czasu, jaki potrzebujesz na poszczególne rze-
czy, a to podstawa dobrego planowania.

Warto skorzystać z każdej dostępnej opcji. Jeśli masz możliwość zapisa-
nia się na „ogóny”, pomyśl nad jednym z przedmiotów „humanistycz-
nych”, nawet jeśli jesteś studentem kierunków ścisłych. Znajomość 
podstaw psychologii nie oznacza, że musisz rozwijać się w tym zawo-
dzie, warto jednak wiedzieć jak rozmawiać z ludźmi, a przede wszyst-
kim jak prezentować swoje najlepsze umiejętności. 
Nie bój się też zapytać o porady swoich najbliższych – powiedzą Ci 
w czym jesteś dobry, a nad czym warto popracować. Każdy z nas jest 
utalentowany, a wiara we własne umiejętności wpływa pozytywnie na 
ćwiczenie kompetencji miękkich. Zapisuj i planuj – tylko w taki sposób 
nauczysz się perfekcyjnie zarządzać własnym czasem.
Jeśli nieśmiałość to Twoje drugie imię, spróbuj skorzystać także z rad 
trenerów osobistych, którzy na swoich stronach internetowych oferują 
darmowe ćwiczenia, dzięki którym nawiązywanie kontaktów przycho-
dzi znacznie łatwiej. Uciążliwy stres przejdzie do lamusa, a Ty zyskasz 
pewność siebie, dzięki której życie będzie piękniejsze.
Pamiętaj też, że kompetencje miękkie nie tylko pomagają zdobyć wy-
marzoną pracę – razem z kompetencjami twardymi stanowią podsta-
wę każdego zawodu.   
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Self-coaching, 
czyli jak poradzić sobie ze stresem

Katarzyna Klimek-Michno
Redaktorka, zajmująca się tematyką 
zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, 
stały współpracownik Pracuj.pl.

Krok w nieznane, pierwsze doświadczenia, nowe obowiązki – to zu-
pełnie naturalne, że odczuwamy zdenerwowanie. Jeśli pracodaw-

ca dba o adaptację pracowników, zapewnia opiekę i merytoryczne 
wsparcie – stres będzie mniejszy. Jeśli pasujemy do kultury organiza-
cyjnej i nasza osobowość współgra z tym, co proponuje firma – to też 
będzie nam dużo łatwiej. Bez względu jednak na wszystko – na pewno 
na zawodowej ścieżce nie zabraknie stresujących sytuacji i wyzwań. 
Możemy skorzystać z fachowych szkoleń i sesji pod okiem trenera, ale 
możemy też wybrać self – coaching. Zobacz, co Ci pomoże zmierzyć 
się ze stresem. 

NARZĘDZIA COACHINGOWE
Dr Joanna Żukowska, coach i ekspert w firmie IMMOQEE, rekomenduje 
tego typu narzędzia:

• Testy psychologiczne, testy osobowości, predyspozycji, mo-
tywacji
„Wiele tego typu testów jest dostępnych zupełnie za darmo 
w Internecie. Im więcej o sobie będziemy wiedzieć, tym łatwiej bę-
dzie nam panować nad emocjami i dokonywać słusznych wyborów” 
– mówi ekspert. „Szczególnie polecam test motywacyjny DNA Tamary 
Lowe. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, co nas motywuje, a co 
zniechęca w pracy. W ten sposób dotrzemy m.in. do źródła naszego 
stresu i zastanowimy się, jak zniwelować demotywatory. Rozwiązując 
np. test Belbina, będziemy mogli poznać swój profil osobowościowy 
i rolę w zespole. Może okazać się, że dokucza nam ciągły stres dlatego, 
że jesteśmy źle dopasowani do zadań i funkcji w grupie.”

• Koło priorytetów (Koło życia) – to narzędzie, dzięki któremu mo-
żemy porządkować naszą hierarchię wartości i weryfikować, czy fak-

Początki nie są łatwe. Niepokoi nas 
niemal wszystko: czy znajdziemy pracę, 
czy praca będzie nam się podobać, 
czy się w niej sprawdzimy. Nie unikniemy 
stresujących sytuacji, ale możemy 
uczyć się radzenia ze stresem. 
Sprawdź, jak – zanim powiesz: 
„I tak nic nie pomoże”. 

tycznie poświęcamy wystarczająco czasu i uwagi kwestiom, które 
są dla nas najważniejsze. W kole priorytetów może znaleźć się np. 
rozwój, zdrowie, rodzina, hobby. Być może proporcje między priory-
tetami są zachwiane i przez to trudniej nam radzić sobie ze stresem? 
Analiza koła życia może zaprowadzić nas do refleksji, co zrobić, aby 
stresu było mniej, z czego zrezygnować, co zmienić itd. 

• Analiza SWOT – to prosta technika określania mocnych i słabych 
stron, a także szans i zagrożeń. Bardzo pomocna podczas podejmo-
wania decyzji zawodowych i dokonywania wyboru.

• Pytania kartezjańskie – zadając sobie cztery pytania i notując od-
powiedzi, dochodzimy do ważnych wniosków, łatwiej nam podjąć 
decyzję, określić cel, odkryć źródło konfliktu i zniwelować stresogen-
ne czynniki. Pytania brzmią: Co się wydarzy, jeśli osiągnę swój cel? Co 
się nie wydarzy, jeśli osiągnę swój cel? Co się wydarzy, jeśli nie osiągnę 
swego celu? Co się nie wydarzy, jeśli nie osiągnę swojego celu?

• Strategia Walta Disneya – warto ją wykorzystywać do planowa-
nia działań i realizowania projektów. Polega na spojrzeniu na dane 
przedsięwzięcie z trzech perspektyw, oczami trzech obserwatorów 
– Marzyciela, Krytyka i Realisty. 

PLANOWANIE
Dobrze przygotowany plan i umiejętne zarządzanie sobą w czasie 
pomagają ograniczać stres. Warto więc korzystać z narzędzi do pla-

nowania. Wybór jest szeroki: od aplikacji mobilnych po 
papierowe plannery. Dobrze jest tworzyć listy zadań, 
ustalać ich kolejność, dzielić na ważne, pilne oraz 

takie, które mogą poczekać. Ważne jest też robienie 
podsumowań. 

PRACA NAD EMOCJAMI
Rozpoznawanie swoich emocji i ich kontrolowanie, a także uważne 
słuchanie i odczytywanie potrzeb innych osób – to umiejętności nie 
do przecenienia. Dotyczy to także sfery zawodowej. Daniel Goleman, 
autor książki „Inteligencja emocjonalna”, przekonuje, że wpływ na na-
sze sukcesy i osiągnięcia ma nie tylko intelekt, ale też właśnie inteli-
gencja emocjonalna. Warto więc obserwować samego siebie i swoje 
reakcje, zastanawiać się nad źródłem emocji i przyczynami zachowań. 
Pomocne może być robienie notatek oraz map myśli. 

KOMUNIKAT JA
Uczmy się mówić o swoich odczuciach i potrzebach. W trudnych, 
spornych sytuacjach starajmy się nie dać nerwom, tylko obrać szerszą 
perspektywę. Zamiast osądzać i krytykować np. współpracownika czy 
klienta, odwołujmy się do faktów i mówmy o konkretnych zachowa-
niach, a nie cechach czy wadach drugiej osoby. Używajmy komunikatu 
„ja”, a więc mówmy o tym, jak dana sytuacja na nas wpłynęła i jakie wy-
woła odczucia (np. czujemy się zaskoczeni, rozczarowani, zażenowani 
itd.). Mówiąc o swoich potrzebach i szukając rozwiązań łatwiej będzie 
nam poradzić sobie ze stresem. 

NAUKA DYSTANSU
Na początku drogi zawodowej często mocno przeżywamy różne wy-
darzenia i sytuacje, a nasze reakcje potrafią być zbyt emocjonalne. To 
naturalne, że się denerwujemy. Wszystko jest dla nas nowe, świeże, nie-
znajome. Czasem więc brakuje nam pewności siebie i wiary w swoje 
możliwości. Słowa krytyki mają dla nas potężną moc, przejmujemy się 
uwagami współpracowników i przełożonego. To ważne, aby być otwar-
tym na opinie innych, gdyż dzięki temu możemy zdobywać kolejne do-
świadczenia. Warto jednak uczyć się dystansu i asertywności. I pamiętać, 

że czymś innym jest konstruktywna krytyka, a czymś innym uszczypli-
wość albo kiepski nastrój i wyładowywanie emocji na innych. 

WIZUALIZACJE
Jeśli np. stresujemy się wystąpieniem na forum i obawiamy się krytyki 
szefa czy zespołu albo denerwujemy się przed spotkaniem z klientem 
– to możemy zastosować wizualizację. Przed wydarzeniem, które bu-
dzi w nas wiele emocji, warto uruchomić wyobraźnię albo przenieść 
się myślami w przyjazne miejsca i do życzliwych ludzi. Wspominanie 
np. ważnych chwil w życiu, przyjemnie spędzanego czasu, radosnych 
przeżyć potrafi działać odprężająco. Warto też budować w myślach po-
zytywny obraz ludzi – nie skupiać się na elementach, które wywołują 
w nas stres, ale wspominać korzystne wydarzenia. Zamiast „nakręcać 
się” i wciąż powtarzać, jakiego mamy złośliwego współpracownika 
czy surowego szefa – przypomnijmy sobie pozytywne efekty naszej 
współpracy i to, za co cenimy czy szanujemy te osoby. 

WSPOMNIENIA SUKCESÓW I OSIĄGNIĘĆ
Ważne jest, aby wyciągać wnioski z dotychczasowych błędów i po-
tknięć. Nie należy jednak przesadnie rozpamiętywać, gdyż to dodatko-
wo nakręca spiralę stresu. Zamiast tego lepiej skupić się na pozytyw-
nych wspomnieniach, które podbudują samoocenę i wiarę we własne 
możliwości. Warto więc przywoływać w myślach dotychczasowe suk-
cesy i wyzwania, którym podołaliśmy. 

TECHNIKI RELAKSACYJNE
W łagodzeniu stresu pomagają ćwiczenia z oddechem, np. liczenie od-
dechów i oddech przeponowy. Medytacja, wyciszanie się, słuchanie 
odprężającej muzyki, spacery bez pośpiechu – jest wiele sposobów, by 
niwelować napięcie. Każdy powinien odkryć własną metodę. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ZDROWA DIETA
Ruch, ćwiczenia, sport. Regularne treningi, ale i zwykły spacer czy jazda 
na rowerze. Aktywność fizyczna pomaga rozładować emocje i wytwo-
rzyć endorfiny. Równie ważna jest zdrowe odżywianie. Niewłaściwa 
dieta, brak regularnych posiłków wywołują zmęczenie, a to z kolei po-
tęguje stres. Warto więc zadbać o „wspomagacze” antystresowe np. 
w postaci aerobicu, basenu, ścianki wspinaczkowej, pożywnego śnia-
dania i ciepłego obiadu. Ale pamiętajmy, że najważniejsza jest samo-
świadomość i poznawanie siebie. 

***
Trudno zupełnie pozbyć się stresu w pracy. Jeśli jest go zbyt dużo, 
a nasz nastrój jest stale obniżony – to może być znak, że trzeba zmie-
nić firmę albo branżę. „Wina” może leżeć po stronie pracodawcy, który 
nie potrafi zapewnić podwładnym komfortu pracy i stworzyć przy-
jaznej atmosfery. Ale może być też tak, że nasze predyspozycje czy 
cechy charakteru nie pokrywają się ze specyfiką pracy i stanowiska. 
Przykładowo, jesteśmy introwertykami, silnie reagującymi na bodźce 
zewnętrzne, a pracujemy w przestrzeni typu open space i stale roz-
mawiamy przez telefon z klientami. Osoba o innym typie osobowości 
może czuć się wtedy jak ryba w wodzie, a my czujemy się przeciąże-
ni i przez to zestresowani. Warto więc szukać źródeł stresu i przyczyn 
– zarówno tych bezpośrednich, jak i pośrednich. Zastanówmy się, czy 
powodem jest szef, atmosfera, obowiązki, czy może sami tworzymy 
wewnętrzne bariery i narzucamy sobie ograniczenia. Jeśli będziemy 
znać przyczynę, łatwiej będzie nam podjąć właściwą decyzję. 
Sporadyczny stres w pracy jest czymś naturalnym i typowym, zwłasz-
cza na początku. Aby go minimalizować, warto sięgać po sprawdzone 
narzędzia i techniki. Dzięki temu z każdej kolejnej, trudnej sytuacji bę-
dziemy wychodzić silniejsi i pewniejsi siebie.  
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tycznie poświęcamy wystarczająco czasu i uwagi kwestiom, które 
są dla nas najważniejsze. W kole priorytetów może znaleźć się np. 
rozwój, zdrowie, rodzina, hobby. Być może proporcje między priory-
tetami są zachwiane i przez to trudniej nam radzić sobie ze stresem? 
Analiza koła życia może zaprowadzić nas do refleksji, co zrobić, aby 
stresu było mniej, z czego zrezygnować, co zmienić itd. 

• Analiza SWOT – to prosta technika określania mocnych i słabych 
stron, a także szans i zagrożeń. Bardzo pomocna podczas podejmo-
wania decyzji zawodowych i dokonywania wyboru.

• Pytania kartezjańskie – zadając sobie cztery pytania i notując od-
powiedzi, dochodzimy do ważnych wniosków, łatwiej nam podjąć 
decyzję, określić cel, odkryć źródło konfliktu i zniwelować stresogen-
ne czynniki. Pytania brzmią: Co się wydarzy, jeśli osiągnę swój cel? Co 
się nie wydarzy, jeśli osiągnę swój cel? Co się wydarzy, jeśli nie osiągnę 
swego celu? Co się nie wydarzy, jeśli nie osiągnę swojego celu?

• Strategia Walta Disneya – warto ją wykorzystywać do planowa-
nia działań i realizowania projektów. Polega na spojrzeniu na dane 
przedsięwzięcie z trzech perspektyw, oczami trzech obserwatorów 
– Marzyciela, Krytyka i Realisty. 

PLANOWANIE
Dobrze przygotowany plan i umiejętne zarządzanie sobą w czasie 
pomagają ograniczać stres. Warto więc korzystać z narzędzi do pla-

nowania. Wybór jest szeroki: od aplikacji mobilnych po 
papierowe plannery. Dobrze jest tworzyć listy zadań, 
ustalać ich kolejność, dzielić na ważne, pilne oraz 

takie, które mogą poczekać. Ważne jest też robienie 
podsumowań. 

PRACA NAD EMOCJAMI
Rozpoznawanie swoich emocji i ich kontrolowanie, a także uważne 
słuchanie i odczytywanie potrzeb innych osób – to umiejętności nie 
do przecenienia. Dotyczy to także sfery zawodowej. Daniel Goleman, 
autor książki „Inteligencja emocjonalna”, przekonuje, że wpływ na na-
sze sukcesy i osiągnięcia ma nie tylko intelekt, ale też właśnie inteli-
gencja emocjonalna. Warto więc obserwować samego siebie i swoje 
reakcje, zastanawiać się nad źródłem emocji i przyczynami zachowań. 
Pomocne może być robienie notatek oraz map myśli. 

KOMUNIKAT JA
Uczmy się mówić o swoich odczuciach i potrzebach. W trudnych, 
spornych sytuacjach starajmy się nie dać nerwom, tylko obrać szerszą 
perspektywę. Zamiast osądzać i krytykować np. współpracownika czy 
klienta, odwołujmy się do faktów i mówmy o konkretnych zachowa-
niach, a nie cechach czy wadach drugiej osoby. Używajmy komunikatu 
„ja”, a więc mówmy o tym, jak dana sytuacja na nas wpłynęła i jakie wy-
woła odczucia (np. czujemy się zaskoczeni, rozczarowani, zażenowani 
itd.). Mówiąc o swoich potrzebach i szukając rozwiązań łatwiej będzie 
nam poradzić sobie ze stresem. 

NAUKA DYSTANSU
Na początku drogi zawodowej często mocno przeżywamy różne wy-
darzenia i sytuacje, a nasze reakcje potrafią być zbyt emocjonalne. To 
naturalne, że się denerwujemy. Wszystko jest dla nas nowe, świeże, nie-
znajome. Czasem więc brakuje nam pewności siebie i wiary w swoje 
możliwości. Słowa krytyki mają dla nas potężną moc, przejmujemy się 
uwagami współpracowników i przełożonego. To ważne, aby być otwar-
tym na opinie innych, gdyż dzięki temu możemy zdobywać kolejne do-
świadczenia. Warto jednak uczyć się dystansu i asertywności. I pamiętać, 

że czymś innym jest konstruktywna krytyka, a czymś innym uszczypli-
wość albo kiepski nastrój i wyładowywanie emocji na innych. 

WIZUALIZACJE
Jeśli np. stresujemy się wystąpieniem na forum i obawiamy się krytyki 
szefa czy zespołu albo denerwujemy się przed spotkaniem z klientem 
– to możemy zastosować wizualizację. Przed wydarzeniem, które bu-
dzi w nas wiele emocji, warto uruchomić wyobraźnię albo przenieść 
się myślami w przyjazne miejsca i do życzliwych ludzi. Wspominanie 
np. ważnych chwil w życiu, przyjemnie spędzanego czasu, radosnych 
przeżyć potrafi działać odprężająco. Warto też budować w myślach po-
zytywny obraz ludzi – nie skupiać się na elementach, które wywołują 
w nas stres, ale wspominać korzystne wydarzenia. Zamiast „nakręcać 
się” i wciąż powtarzać, jakiego mamy złośliwego współpracownika 
czy surowego szefa – przypomnijmy sobie pozytywne efekty naszej 
współpracy i to, za co cenimy czy szanujemy te osoby. 

WSPOMNIENIA SUKCESÓW I OSIĄGNIĘĆ
Ważne jest, aby wyciągać wnioski z dotychczasowych błędów i po-
tknięć. Nie należy jednak przesadnie rozpamiętywać, gdyż to dodatko-
wo nakręca spiralę stresu. Zamiast tego lepiej skupić się na pozytyw-
nych wspomnieniach, które podbudują samoocenę i wiarę we własne 
możliwości. Warto więc przywoływać w myślach dotychczasowe suk-
cesy i wyzwania, którym podołaliśmy. 

TECHNIKI RELAKSACYJNE
W łagodzeniu stresu pomagają ćwiczenia z oddechem, np. liczenie od-
dechów i oddech przeponowy. Medytacja, wyciszanie się, słuchanie 
odprężającej muzyki, spacery bez pośpiechu – jest wiele sposobów, by 
niwelować napięcie. Każdy powinien odkryć własną metodę. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ZDROWA DIETA
Ruch, ćwiczenia, sport. Regularne treningi, ale i zwykły spacer czy jazda 
na rowerze. Aktywność fizyczna pomaga rozładować emocje i wytwo-
rzyć endorfiny. Równie ważna jest zdrowe odżywianie. Niewłaściwa 
dieta, brak regularnych posiłków wywołują zmęczenie, a to z kolei po-
tęguje stres. Warto więc zadbać o „wspomagacze” antystresowe np. 
w postaci aerobicu, basenu, ścianki wspinaczkowej, pożywnego śnia-
dania i ciepłego obiadu. Ale pamiętajmy, że najważniejsza jest samo-
świadomość i poznawanie siebie. 

***
Trudno zupełnie pozbyć się stresu w pracy. Jeśli jest go zbyt dużo, 
a nasz nastrój jest stale obniżony – to może być znak, że trzeba zmie-
nić firmę albo branżę. „Wina” może leżeć po stronie pracodawcy, który 
nie potrafi zapewnić podwładnym komfortu pracy i stworzyć przy-
jaznej atmosfery. Ale może być też tak, że nasze predyspozycje czy 
cechy charakteru nie pokrywają się ze specyfiką pracy i stanowiska. 
Przykładowo, jesteśmy introwertykami, silnie reagującymi na bodźce 
zewnętrzne, a pracujemy w przestrzeni typu open space i stale roz-
mawiamy przez telefon z klientami. Osoba o innym typie osobowości 
może czuć się wtedy jak ryba w wodzie, a my czujemy się przeciąże-
ni i przez to zestresowani. Warto więc szukać źródeł stresu i przyczyn 
– zarówno tych bezpośrednich, jak i pośrednich. Zastanówmy się, czy 
powodem jest szef, atmosfera, obowiązki, czy może sami tworzymy 
wewnętrzne bariery i narzucamy sobie ograniczenia. Jeśli będziemy 
znać przyczynę, łatwiej będzie nam podjąć właściwą decyzję. 
Sporadyczny stres w pracy jest czymś naturalnym i typowym, zwłasz-
cza na początku. Aby go minimalizować, warto sięgać po sprawdzone 
narzędzia i techniki. Dzięki temu z każdej kolejnej, trudnej sytuacji bę-
dziemy wychodzić silniejsi i pewniejsi siebie.  
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Chciałbyś rozpocząć swoją karierę zawodową, 
ale nie wiesz czy wybrałeś odpowiednie studia 
by podążać daną ścieżką? A może nie ukończyłeś 
żadnych studiów? Zastanawiasz się czy są takie branże, 
w których wykształcenie kierunkowe nie ma znaczenia? 
Są. I jest ich bardzo dużo! W wielu zawodach liczą się 
przede wszystkim predyspozycje, które nie mają 
nic wspólnego ze studiami. Albo je posiadasz 
albo nie – i w pozyskaniu ich nie pomoże Ci 
nawet kilkuletnia edukacja. 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Czy wykształcenie
ma znaczenie

Jeśli chciałbyś zostać lekarzem, architektem lub np. prawnikiem 
– mamy dla Ciebie złą wiadomość. To akurat zawody, w których wy-

kształcenie jest podstawą do otrzymania certyfikatu, dzięki któremu 
będziesz mógł wykonywać swoją pracę. Są to tak zwane „wolne zawo-
dy”, które wiążą się z zaufaniem publicznym. Odpowiednie studia są 
tylko początkiem – później teoria zdobyta w procesie edukacji weryfi-
kowana jest podczas praktyk. Jeśli marzysz więc o projektowaniu lub 
o medycynie, najpierw musisz poświęcić się długiej edukacji. 
Są jednak takie obszary zawodowe, które nie wymagają szczególnej 
edukacji, choć uczelnie wyższe mają takie kierunki w swoim portfo-
lio. Na pewno pomogą Ci one w poznaniu branży i ułatwią znalezie-
nie pierwszej pracy, ale nie decydują o Twoim sukcesie zawodowym. 
Skończyłeś np. muzykologię, ale wiesz już, że nie jest to ta ścieżka, 
którą chciałbyś podążać? Nic straconego! Przed Tobą lista zawodów, 
w którym ważniejsze są predyspozycje niż skończone studia. 

PUBLIC RELATIONS
Lubisz dbać o wizerunek. Nie tylko swój, ale także własnych projektów, 
miejsca pracy? Może to właśnie PR jest najlepszym kierunkiem rozwoju 
dla Ciebie? W tym zawodzie oprócz umiejętności dbania o dobre imię 
i promocję, liczy się także kreatywność. 
Sam PR to kilka różnych gałęzi: m.in. korporacyjny, produktowy, kry-
zysowy. Choć każdy z nich łączy odpowiednio dobrana strategia, to 
każdy z nich ma swoje wyróżniki. Jeśli jesteś urodzonym strategiem, 
widzisz dobre i złe strony poszczególnych działań lub po prostu wiesz 
co zrobić by zażegnać kryzys – spróbuj swoich sił w tej branży. Co waż-
ne, PR ceni też ludzi kreatywnych – najlepsze kampanie to takie, któ-
rych jeszcze nikt nie wymyślił! Wybierając agencje sprawdź jej portfolio 
i przejrzyj projekty, które realizowała. Być może jest wśród nich marka 
dla której chciałbyś pracować i masz dobry pomysł by zrealizować dla 
niej wyjątkowe działania promocyjne. 
WSKAZÓWKA: PR to branża, w której różne kierunki studiów są mile wi-
dziane. Każdy z nich daje inne umiejętności i tak też buduje się dobry zespół. 
Lekkie pióro to wymagana umiejętność każdego w tej branży, dlatego jest 
bliska dziennikarstwu. Jeśli jesteś kulturoznawcą, masz szansę wykazać się 
znajomością trendów oraz dopasować odpowiednio kampanie do danej 
grupy docelowej. 

MARKETING
Wiele osób myli go z PR-em. I nie ma w tym nic dziwnego – coraz czę-
ściej obie branże mieszają się ze sobą. Wynika to z postępu i rozwoju 
rynkowego. Dlatego jeśli widzisz siebie jako stratega w agencji PR, ale 
przy okazji odznaczasz się dużą kreatywnością i marzysz o tak zwanych 
wielkich „burzach mózgów” jak w popularnym „Mad Men” to koniecz-
nie aplikuj do marketingu. To także miejsce pracy dla ludzi życzliwych, 
otwartych, nie bojących się nawiązywać relacji. Główną rolę gra tu 
jednak produkt: musisz znaleźć jego mocne oraz słabe strony oraz od-
nieść się do emocji, które ułatwią jego sprzedaż. 
W marketingu pracę łatwo mogą znaleźć osoby, które ukończyły takie 
kierunki jak ASP czy reklama, ale także psychologowie, którzy potrafią 
odgadnąć emocje konsumentów. Jeśli i Tobie łatwo idzie rozpoznawa-
nie ludzkich potrzeb – nie wahaj się, może okaże się, że jesteś odpo-
wiednią osobą do poprowadzenia największej kampanii marketingo-
wej tego roku?

DZIENNIKARSTWO
Dziennikarstwo to jeden z najbardziej obleganych kierunków na uczel-
niach wyższych. Nie oznacza to, że bez dyplomu nie można zostać 
dziennikarzem. To jeden z tych zawodów, w których najbardziej liczą się 
predyspozycje. Trzeba mieć lekkie pióro, styl językowy i przede wszyst-
kim ogromną wiedzę z różnych dziedzin życia. Dobry dziennikarz musi 
odznaczać się inteligencją, która pozwoli mu w dość krótkim czasie przy-
swoić wiele zagadnień z różnych obszarów. Musi umieć słuchać i wycią-

gać z tego wnioski, a także dążyć do sedna sprawy. Dlatego jeśli pisanie 
przychodzi Ci łatwo, a inni lubią czytać to, co przygotowałeś – nie bój się 
i postaraj się o pracę w mediach. 
Dziennikarstwo jest też branżą wyjątkową i łatwiej jest znaleźć pracę 
po unikalnych kierunkach, również tych językowych. Jeśli znasz język 
litewski masz szansę zostać korespondentem z Wilna, jeśli ukończyłeś 
muzykologię spokojnie możesz starać się o etat w czasopiśmie mu-
zycznym, po gastronomii – w kulinarnym magazynie. Nie wiesz jak za-
cząć? Buduj swoje portfolio. Najlepiej w postaci bloga. 

HANDEL
W szeroko rozumianym handlu studia nie mają dużego znaczenia. 
Podobnie jak w wyżej opisywanych branżach, również tutaj liczą się 
przede wszystkim predyspozycje. Tym razem chodzi o autoprezenta-
cje i umiejętność nawiązywania relacji. Dobry handlowiec odznacza 
się dobrym wyglądem (schludne i gustowne ubranie) oraz uśmie-
chem. Jeśli masz te cechy i ludzie Cię kochają, to pierwszy krok masz już 
za sobą. Drugim jest odpowiednia prezentacja głosowa, czyli Twój dar 
do przekonywania innych do Twoich racji. Wbrew pozorom to bardzo 
rzadka umiejętność, ale nie do zdobycia na żadnych studiach!
Pamiętaj też, ze rodzajów handlowców jest bardzo dużo – handel to 
nie tylko stanie za sklepową ladą lub pukania od drzwi do drzwi jako 
akwizytor. Handlowcy potrzebni są także w dużych korporacjach, gdzie 
przeprowadzają ogromne transakcje z kontrahentami. Sprawdź, w czym 
czułbyś się najlepiej i do jakiego rodzaju handlowca Ci najbliżej. Może to 
właśnie miejsce dla Ciebie? A jeśli brakuje Ci pewności siebie – nie martw 
się, jest wiele kursów, które pomogą Ci podkreślić Twoje najlepsze cechy. 
Dzięki nim przypieczętujesz niejeden duży kontrakt!

GAMEDEV
Twoją pasją są gry? I bardzo, ale to bardzo chciałbyś przy nich praco-
wać? Nie znasz się jednak ani na programowaniu ani na grafice, więc 
nie za bardzo widzisz tam miejsce dla siebie? Błąd! Gamedev jest w tej 
chwili jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie – rynek 
gier cały czas rośnie, by dostarczyć rozrywki na wszystkie urządzenia 
mobilne i stacjonarne. Co najważniejsze – nie musisz mieć wykształ-
cenia, by pracować przy ich produkcji. Testerzy potrzebni są cały czas, 
a tu, poza umiejętnościami typowymi dla gracza, liczy się przede 
wszystkim pasja do gier i umiejętność wyłapywania błędów. Jesteś go-
towy, by zostać graczem na pełen etat?
WSKAZÓWKA: w gamedevie bardzo ważne są też osoby, które zajmu-
ją się tak zwanymi lokalizacjami, czyli tłumaczeniami na wybrane języki. 
Tłumaczenia te rzadko są przeprowadzane przez zwykłych tłumaczy, po-
nieważ tak zwany „gamingowy” slang różni się od języka codziennego. Jeśli 
znasz te różnice i potrafisz się nimi posłużyć w innych językach – rozejrzyj się 
za pracą w specjalistycznych biurach tłumaczeń. 

PROGRAMISTA
Programiści rzadko kończą studia kierunkowe – poziom kształcenia na 
uczelniach rozwija się zbyt wolno w porównaniu do nowości rynko-
wych. Nic więc dziwnego, że większość specjalistów jest tak zwanymi 
samoukami. Jeśli kodowanie nie stanowi dla Ciebie czarnej magii, stro-
ny internetowe wychodzą spod Twojej ręki błyskawicznie albo potra-
fisz bez problemu stworzyć aplikacje – nie pozostawaj w ukryciu.
Pamiętaj, że rynek programistów wciąż jest nienasycony. Stwórz wła-
sne portfolio, które będziesz mógł zabrać na rozmowę – to ono za-
cznie budować Twoją pozycję. 

Większe znaczenie na rynku pracy ma Twoje doświadczenie niż ukoń-
czone studia, dlatego warto zdobywać je jeszcze podczas edukacji (np. 
praktyki, staże). Nie bój się próbować swoich sił w różnych branżach – tyl-
ko dzięki temu sprawdzisz gdzie najlepiej pasują Twoje umiejętności oraz 
w jakim zawodzie czujesz się najlepiej. Na naukę nigdy nie jest za późno. 
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Jeśli chciałbyś zostać lekarzem, architektem lub np. prawnikiem 
– mamy dla Ciebie złą wiadomość. To akurat zawody, w których wy-

kształcenie jest podstawą do otrzymania certyfikatu, dzięki któremu 
będziesz mógł wykonywać swoją pracę. Są to tak zwane „wolne zawo-
dy”, które wiążą się z zaufaniem publicznym. Odpowiednie studia są 
tylko początkiem – później teoria zdobyta w procesie edukacji weryfi-
kowana jest podczas praktyk. Jeśli marzysz więc o projektowaniu lub 
o medycynie, najpierw musisz poświęcić się długiej edukacji. 
Są jednak takie obszary zawodowe, które nie wymagają szczególnej 
edukacji, choć uczelnie wyższe mają takie kierunki w swoim portfo-
lio. Na pewno pomogą Ci one w poznaniu branży i ułatwią znalezie-
nie pierwszej pracy, ale nie decydują o Twoim sukcesie zawodowym. 
Skończyłeś np. muzykologię, ale wiesz już, że nie jest to ta ścieżka, 
którą chciałbyś podążać? Nic straconego! Przed Tobą lista zawodów, 
w którym ważniejsze są predyspozycje niż skończone studia. 

PUBLIC RELATIONS
Lubisz dbać o wizerunek. Nie tylko swój, ale także własnych projektów, 
miejsca pracy? Może to właśnie PR jest najlepszym kierunkiem rozwoju 
dla Ciebie? W tym zawodzie oprócz umiejętności dbania o dobre imię 
i promocję, liczy się także kreatywność. 
Sam PR to kilka różnych gałęzi: m.in. korporacyjny, produktowy, kry-
zysowy. Choć każdy z nich łączy odpowiednio dobrana strategia, to 
każdy z nich ma swoje wyróżniki. Jeśli jesteś urodzonym strategiem, 
widzisz dobre i złe strony poszczególnych działań lub po prostu wiesz 
co zrobić by zażegnać kryzys – spróbuj swoich sił w tej branży. Co waż-
ne, PR ceni też ludzi kreatywnych – najlepsze kampanie to takie, któ-
rych jeszcze nikt nie wymyślił! Wybierając agencje sprawdź jej portfolio 
i przejrzyj projekty, które realizowała. Być może jest wśród nich marka 
dla której chciałbyś pracować i masz dobry pomysł by zrealizować dla 
niej wyjątkowe działania promocyjne. 
WSKAZÓWKA: PR to branża, w której różne kierunki studiów są mile wi-
dziane. Każdy z nich daje inne umiejętności i tak też buduje się dobry zespół. 
Lekkie pióro to wymagana umiejętność każdego w tej branży, dlatego jest 
bliska dziennikarstwu. Jeśli jesteś kulturoznawcą, masz szansę wykazać się 
znajomością trendów oraz dopasować odpowiednio kampanie do danej 
grupy docelowej. 

MARKETING
Wiele osób myli go z PR-em. I nie ma w tym nic dziwnego – coraz czę-
ściej obie branże mieszają się ze sobą. Wynika to z postępu i rozwoju 
rynkowego. Dlatego jeśli widzisz siebie jako stratega w agencji PR, ale 
przy okazji odznaczasz się dużą kreatywnością i marzysz o tak zwanych 
wielkich „burzach mózgów” jak w popularnym „Mad Men” to koniecz-
nie aplikuj do marketingu. To także miejsce pracy dla ludzi życzliwych, 
otwartych, nie bojących się nawiązywać relacji. Główną rolę gra tu 
jednak produkt: musisz znaleźć jego mocne oraz słabe strony oraz od-
nieść się do emocji, które ułatwią jego sprzedaż. 
W marketingu pracę łatwo mogą znaleźć osoby, które ukończyły takie 
kierunki jak ASP czy reklama, ale także psychologowie, którzy potrafią 
odgadnąć emocje konsumentów. Jeśli i Tobie łatwo idzie rozpoznawa-
nie ludzkich potrzeb – nie wahaj się, może okaże się, że jesteś odpo-
wiednią osobą do poprowadzenia największej kampanii marketingo-
wej tego roku?

DZIENNIKARSTWO
Dziennikarstwo to jeden z najbardziej obleganych kierunków na uczel-
niach wyższych. Nie oznacza to, że bez dyplomu nie można zostać 
dziennikarzem. To jeden z tych zawodów, w których najbardziej liczą się 
predyspozycje. Trzeba mieć lekkie pióro, styl językowy i przede wszyst-
kim ogromną wiedzę z różnych dziedzin życia. Dobry dziennikarz musi 
odznaczać się inteligencją, która pozwoli mu w dość krótkim czasie przy-
swoić wiele zagadnień z różnych obszarów. Musi umieć słuchać i wycią-

gać z tego wnioski, a także dążyć do sedna sprawy. Dlatego jeśli pisanie 
przychodzi Ci łatwo, a inni lubią czytać to, co przygotowałeś – nie bój się 
i postaraj się o pracę w mediach. 
Dziennikarstwo jest też branżą wyjątkową i łatwiej jest znaleźć pracę 
po unikalnych kierunkach, również tych językowych. Jeśli znasz język 
litewski masz szansę zostać korespondentem z Wilna, jeśli ukończyłeś 
muzykologię spokojnie możesz starać się o etat w czasopiśmie mu-
zycznym, po gastronomii – w kulinarnym magazynie. Nie wiesz jak za-
cząć? Buduj swoje portfolio. Najlepiej w postaci bloga. 

HANDEL
W szeroko rozumianym handlu studia nie mają dużego znaczenia. 
Podobnie jak w wyżej opisywanych branżach, również tutaj liczą się 
przede wszystkim predyspozycje. Tym razem chodzi o autoprezenta-
cje i umiejętność nawiązywania relacji. Dobry handlowiec odznacza 
się dobrym wyglądem (schludne i gustowne ubranie) oraz uśmie-
chem. Jeśli masz te cechy i ludzie Cię kochają, to pierwszy krok masz już 
za sobą. Drugim jest odpowiednia prezentacja głosowa, czyli Twój dar 
do przekonywania innych do Twoich racji. Wbrew pozorom to bardzo 
rzadka umiejętność, ale nie do zdobycia na żadnych studiach!
Pamiętaj też, ze rodzajów handlowców jest bardzo dużo – handel to 
nie tylko stanie za sklepową ladą lub pukania od drzwi do drzwi jako 
akwizytor. Handlowcy potrzebni są także w dużych korporacjach, gdzie 
przeprowadzają ogromne transakcje z kontrahentami. Sprawdź, w czym 
czułbyś się najlepiej i do jakiego rodzaju handlowca Ci najbliżej. Może to 
właśnie miejsce dla Ciebie? A jeśli brakuje Ci pewności siebie – nie martw 
się, jest wiele kursów, które pomogą Ci podkreślić Twoje najlepsze cechy. 
Dzięki nim przypieczętujesz niejeden duży kontrakt!

GAMEDEV
Twoją pasją są gry? I bardzo, ale to bardzo chciałbyś przy nich praco-
wać? Nie znasz się jednak ani na programowaniu ani na grafice, więc 
nie za bardzo widzisz tam miejsce dla siebie? Błąd! Gamedev jest w tej 
chwili jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie – rynek 
gier cały czas rośnie, by dostarczyć rozrywki na wszystkie urządzenia 
mobilne i stacjonarne. Co najważniejsze – nie musisz mieć wykształ-
cenia, by pracować przy ich produkcji. Testerzy potrzebni są cały czas, 
a tu, poza umiejętnościami typowymi dla gracza, liczy się przede 
wszystkim pasja do gier i umiejętność wyłapywania błędów. Jesteś go-
towy, by zostać graczem na pełen etat?
WSKAZÓWKA: w gamedevie bardzo ważne są też osoby, które zajmu-
ją się tak zwanymi lokalizacjami, czyli tłumaczeniami na wybrane języki. 
Tłumaczenia te rzadko są przeprowadzane przez zwykłych tłumaczy, po-
nieważ tak zwany „gamingowy” slang różni się od języka codziennego. Jeśli 
znasz te różnice i potrafisz się nimi posłużyć w innych językach – rozejrzyj się 
za pracą w specjalistycznych biurach tłumaczeń. 

PROGRAMISTA
Programiści rzadko kończą studia kierunkowe – poziom kształcenia na 
uczelniach rozwija się zbyt wolno w porównaniu do nowości rynko-
wych. Nic więc dziwnego, że większość specjalistów jest tak zwanymi 
samoukami. Jeśli kodowanie nie stanowi dla Ciebie czarnej magii, stro-
ny internetowe wychodzą spod Twojej ręki błyskawicznie albo potra-
fisz bez problemu stworzyć aplikacje – nie pozostawaj w ukryciu.
Pamiętaj, że rynek programistów wciąż jest nienasycony. Stwórz wła-
sne portfolio, które będziesz mógł zabrać na rozmowę – to ono za-
cznie budować Twoją pozycję. 

Większe znaczenie na rynku pracy ma Twoje doświadczenie niż ukoń-
czone studia, dlatego warto zdobywać je jeszcze podczas edukacji (np. 
praktyki, staże). Nie bój się próbować swoich sił w różnych branżach – tyl-
ko dzięki temu sprawdzisz gdzie najlepiej pasują Twoje umiejętności oraz 
w jakim zawodzie czujesz się najlepiej. Na naukę nigdy nie jest za późno. 
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BRANŻA IT 
– CZYLI KOPALNIA ZŁOTA DLA KAŻDEGO
Programiści zarabiają dużo – to prawda. Na polskim 
rynku pracy wciąż brakuje programistów, dlatego są 
oni najbardziej pożądaną grupą pracowniczą. Mimo 
wszystko, by znaleźć się wśród tych, którzy zarabia-
ją w okolicach górnych widełek płacowych, trzeba 
zdobyć doświadczenie. Brak umiejętności łatwo 
wykryć, nawet jeśli nie jest się specjalistą – szefo-
wie wymieniają się doświadczeniami między inny-
mi podczas branżowych spotkań, dlatego nie warto 
naciągać swojego CV. 
Praca programisty nie należy też do najprostszych. Wymaga 
ciągłych szkoleń i certyfikatów, które jednocześnie podnoszą 
wartość rynkową. Pamiętaj, że również ukończenie studiów 
nie daje gwarancji zdobycia pracy marzeń – program 
studiów jest ogólny, niestety często również niezgodny 
z obecnymi trendami rynkowymi. Studia to jedynie wstęp 
do zdobycia twardych umiejętności, które pomogą Ci wejść 
na rynek pracy w branży IT. 
W branży IT, oprócz certyfikatów, znaczenie ma również port-
folio, a nad nim często trzeba pracować w ramach własnego 
wolnego czasu. Zanim zdecydujesz się wkroczyć do świata 

Postanowiłeś zostać programistą, bo słyszałeś, że można tam nieźle zarobić, nawet bez dużego 
doświadczenia? Może jesteś kreatywnym freakiem, który marzy o pracy rodem z serialu Mad Men? 
A może napisanie długiego artykułu to dla Ciebie pestka, do tego lubisz rozmawiać z ludźmi 
przy kawie i wydaje Ci się, że praca dziennikarza to jest właśnie „to”? Zanim złożysz swoją pierwszą 
aplikację i zderzysz się z rzeczywi-stością, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem i poznaj 
prawdy oraz mity o najpopularniejszych branżach i zawodach. 

Prawdy i mity 
o branżach i zawodach marzeń

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. Obecnie pracuje 
w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko PR i Marketing 
Managera. Zajmuje się również rekrutacją w sektorze gamingowym 
na potrzeby firmy. Zarówno w pracy jak i poza nią miłośniczka gier 
komputerowych, czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą 
stać się kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

programistów, zastanów się też w jakim kierunku chciałbyś pójść 
– programista programiście nierówny, umiejętność stworzenia strony 
w HTML może być niewystarczająca, by ubiegać się o dobrze płatną 
posadę. Dobrze jest znaleźć swoją niszę i rozwijać jedną bądź dwie 
specjalizacje. 

BURZE MÓZGÓW I MORZE KAWY 
– CZYLI PRAWDZIWE ŻYCIE W AGENCJACH 
KREATYWNYCH
W filmach i serialach pracownicy agencji PR-owych i reklamowych to 
niesamowite, kreatywne freaki, które godzinami siedzą przy kawie i wy-
myślają chwytliwe hasła, świetnie się przy tym bawiąc. Wydawałoby 
się, że to idealna i mało wymagająca praca. Wykreowany w mediach 
świat straci w oczach, gdy choć na chwilę staniesz się pracownikiem 
takiej agencji. Burze mózgów to tylko część pracy, co ważne – bardzo 
mała część, choć niewątpliwie bardzo ciekawa. 
Większość czasu pracownicy agencji spędzają na wymianie emailo-
wej i telefonicznej z podwykonawcami i zleceniodawcami. Każdą 
rzecz, którą się wymyśli, należy uzasadnić i przedstawić klientowi – 
zarówno mocne jak i słabe strony każdej propozycji. Często rzeczy, 
które widzimy w telewizji, na bilboardach lub w gazetach nie mają 
nic wspólnego z pierwotnymi zamysłami agencji – długie rozmowy 
z klientem kończą się fuzją kilku propozycji, które nie zawsze można 
sensownie uzasadnić. 
Zanim zdecydujesz się aplikować do jednej z agencji, musisz liczyć 
się także z czasem pracy – mało kto rozpoczynając karierę w branży 
kreatywnej zdaje sobie sprawę z tego, że praca trwa 24 godziny przez 
7 dni w tygodniu – kryzysy najczęściej wybuchają w weekendy, dla-
tego każdy marketingowiec i PR-owiec musi być gotów na reakcję 
o każdej porze. 
Oprócz kreatywności w agencji liczy się też podejście analityczne 
– świetne pomysły to połowa sukcesu, bo trzeba je dopasować do 
oczekiwań klientów i grupy docelowej. Agencje kreatywne to miejsce 
dla ludzi ambitnych – jeśli jesteś wytrwały i masz talent możesz spo-
dziewać się wysokich zarobków. Pamiętaj jednak, że początek może 
być rozczarowaniem, bo na najniższych szczeblach agencji pensje są 
również niskie. Rekompensują to jednak wyśmienitą kawą i atmosferą.

DUŻO WOLNEGO CZASU 
I BUJNE ŻYCIE TOWARZYSKIE 

– CZYLI CZEGO NIE WIECIE O DZIENNIKARSTWIE
Myśląc o dziennikarstwie, większość osób widzi siebie jako felieto-
nistów lub autorów najlepszych reportaży. Niestety, poza tym, że 
rynek mediów dynamicznie się zmienia, to jeszcze praca zależna 

jest… od czytelników, a ci mają różne gusta. Nie wystarczy na-
pisać o tym, co interesuje nas – trzeba wcielić się w rolę czytel-
nika i dopasować zarówno temat, jak i język do jego wymagań. 
Jeśli chciałbyś naprawiać świat serwując teksty wysokiej jako-
ści – możesz być zawiedziony. Mitem są również ciągłe wy-
pady na miasto i dużo wolnego czasu. Dziennikarz w pracy 
jest cały czas, bo wszystko może być „tematem życia”. Na 
kawę wychodzi się jedynie na umówione wcześniej wywia-
dy lub zaplanowane konferencje prasowe, a podobnie jak 
„zwykłych” pracowników dziennikarza również obowiązuje 

czas pracy. 
Inaczej wygląda życie dziennikarza, gdy działa się na własną rękę 

– bycie freelancerem w tym zawodzie nie należy jednak do najprost-
szych. Wierszówki są nisko płatne, ponadto musisz zabiegać o zlecenia 
i walczyć z dużą konkurencją. Sławę zyskują tylko najlepsi i bardzo zde-
terminowani. 

Jeśli nadal myślisz o pracy w wydawnictwie, warto mieć świadomość, 
że najczęściej piszesz teksty na zlecenie – artykuły sponsorowane są 
tym, co redakcje lubią najbardziej!

GRY TO ZABAWA 
– CZYLI PRAWDZIWE OBLICZE GAMEDEVU
Jako miłośnik gier komputerowych marzyłeś o tym, by pracować przy 
tak wielkiej i znanej produkcji jak Wiedźmin. To nie tylko sława, ale rów-
nież niesamowita zabawa, zwłaszcza gdy cały czas pracy można po-
święcić na granie. Dodatkowo światowy sukces polskiego studia spra-
wił, że branża gier rozwija się w Polsce błyskawicznie zyskując uznanie 
także wśród giełdowych inwestorów. 
Inwestycje w branżę gier spowodowały również wzrost zatrudnienia 
w tym sektorze – jednak sam gamedev nie jest tak kolorowy, jak może 
się miłośnikom gier wydawać. Tworzenie gier rzadko kiedy oznacza 
granie dla przyjemności – to bardzo żmudny proces, który zaczyna 
swoje życie w momencie przedstawienia pomysłu. Po wielu mody-
fikacjach trafia na tak zwany „warsztat” do grafików i programistów. 
Dopiero produkt końcowy przechodzi wielogodzinne testy. 
Jeśli wydawało Ci się to czystą przyjemnością, to pomyśl jak bardzo 
byłeś zirytowany, gdy trafiłeś w grze na zbugowany element, który 
nie pozwalał Ci iść dalej. Pomnóż swoje zdenerwowanie razy 10 – tak 
właśnie wygląda życie testera. 8 godzin codziennej pracy polega na 
wychwytywaniu bugów, co więcej bardzo często musisz przejść ten 
sam poziom nawet dziesiątki razy. I choć praca w gamedevie reklamo-
wana jest jako praca marzeń dla geeków i nerdów, to nie należy ona do 
najprostszych i najlepiej płatnych. 
Ciągłość pracy zależna jest również od samych graczy – jeśli gra nie przy-
padnie im do gustu, a studio nie ma nic innego do zaoferowania, może 
się zdarzyć, że zatrudnienia będziesz musiał szukać w innej firmie. 

5 MINUT PRACY I ZLECENIE GOTOWE 
– CZYLI ILE TAK NAPRAWDĘ PRACUJE GRAFIK
Szukając dla siebie zawodowego miejsca myślałeś nad pracą grafika 
– wystarczy opanować Photoshopa i można spokojnie robić plakaty i lay-
outy. Agencje kreatywne nie mogą się obejść bez takiej pracy twórczej, 
więc na pewno znajdzie się tam miejsce dla Ciebie – zwłaszcza, że zro-
bienie prostego plakatu czy zaproszenia nie zajmuje więcej niż 5 minut. 
Podobnie jak w przypadku innych „kreatywnych zawodów”, również 
praca grafika opiera się o proces twórczy – wymaga pomysłu i za-
planowania pracy. Nasz gust może też rozmijać się z oczekiwaniami 
klientów, którzy miewają problem z przygotowaniem dobrego briefu. 
Przygotowanie plakatu może zająć więcej niż tydzień, a nasza praca 
niekoniecznie zostanie wykorzystana i wynagrodzona. 
Praca grafika pod względem specyfiki podobna jest do pracy programisty 
– również i tutaj mamy kilka specjalizacji. Grafik 2D nie wykona dobrego 
modelu 3D, podobnie jak nie musi przygotować dobrego layoutu strony. 
Również i wynagrodzenie, zwłaszcza bez dobrze rozbudowanego 
portfolio, nie należy do najwyższych – koszty pracy grafika to także 
sprzęt oraz oprogramowanie, a duża konkurencja na rynku sprzyja zle-
ceniodawcom, którzy twardo negocjują stawki. 

Jeśli pierwszą pracę w wymarzonej branży masz już za sobą, pewnie 
przekonałeś się, że nie wszystko jest tak różowe, jak w wykreowanym 
przez media świecie. Każda praca wymaga dużo determinacji i umie-
jętności, a dopiero dobrze rozbudowane portfolio pozwoli na nego-
cjowanie wysokich stawek. 
Jeśli wciąż zastanawiasz się, którą opcję zawodowej kariery wybrać 
– najlepiej przyjdź na spotkanie branżowych wyjadaczy. Opowiedzą 
Ci nie tylko o dobrych stronach zawodu, ale przygotują Cię również 
na najgorsze – pamiętaj, że wszędzie dobrze gdzie nas nie ma, a każda 
praca ma swoje mocne i słabe strony!  
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programistów, zastanów się też w jakim kierunku chciałbyś pójść 
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w HTML może być niewystarczająca, by ubiegać się o dobrze płatną 
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kreatywnej zdaje sobie sprawę z tego, że praca trwa 24 godziny przez 
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dla ludzi ambitnych – jeśli jesteś wytrwały i masz talent możesz spo-
dziewać się wysokich zarobków. Pamiętaj jednak, że początek może 
być rozczarowaniem, bo na najniższych szczeblach agencji pensje są 
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czas pracy. 
Inaczej wygląda życie dziennikarza, gdy działa się na własną rękę 
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swoje życie w momencie przedstawienia pomysłu. Po wielu mody-
fikacjach trafia na tak zwany „warsztat” do grafików i programistów. 
Dopiero produkt końcowy przechodzi wielogodzinne testy. 
Jeśli wydawało Ci się to czystą przyjemnością, to pomyśl jak bardzo 
byłeś zirytowany, gdy trafiłeś w grze na zbugowany element, który 
nie pozwalał Ci iść dalej. Pomnóż swoje zdenerwowanie razy 10 – tak 
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sam poziom nawet dziesiątki razy. I choć praca w gamedevie reklamo-
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praca grafika opiera się o proces twórczy – wymaga pomysłu i za-
planowania pracy. Nasz gust może też rozmijać się z oczekiwaniami 
klientów, którzy miewają problem z przygotowaniem dobrego briefu. 
Przygotowanie plakatu może zająć więcej niż tydzień, a nasza praca 
niekoniecznie zostanie wykorzystana i wynagrodzona. 
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– również i tutaj mamy kilka specjalizacji. Grafik 2D nie wykona dobrego 
modelu 3D, podobnie jak nie musi przygotować dobrego layoutu strony. 
Również i wynagrodzenie, zwłaszcza bez dobrze rozbudowanego 
portfolio, nie należy do najwyższych – koszty pracy grafika to także 
sprzęt oraz oprogramowanie, a duża konkurencja na rynku sprzyja zle-
ceniodawcom, którzy twardo negocjują stawki. 

Jeśli pierwszą pracę w wymarzonej branży masz już za sobą, pewnie 
przekonałeś się, że nie wszystko jest tak różowe, jak w wykreowanym 
przez media świecie. Każda praca wymaga dużo determinacji i umie-
jętności, a dopiero dobrze rozbudowane portfolio pozwoli na nego-
cjowanie wysokich stawek. 
Jeśli wciąż zastanawiasz się, którą opcję zawodowej kariery wybrać 
– najlepiej przyjdź na spotkanie branżowych wyjadaczy. Opowiedzą 
Ci nie tylko o dobrych stronach zawodu, ale przygotują Cię również 
na najgorsze – pamiętaj, że wszędzie dobrze gdzie nas nie ma, a każda 
praca ma swoje mocne i słabe strony!  
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Zastanawiacie się, jakie kierunki 
studiów dają szansę na najwyższe 
zarobki po zakończeniu nauki? 
Sprawdziliśmy to! Wg danych 
serwisu zarobki.pracuj.pl 
w czołówce najlepiej zarabiających 
zdecydowanie utrzymują się 
absolwenci uczelni technicznych. 
Kto jeszcze może liczyć na dobrą 
pensję po studiach i ile zarobimy 
po kilku latach pracy w zawodzie?

Jaka pensja 
tuż po studiach?

PENSJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Najbardziej obiecującą pensję na start dostają zdecydowanie absol-
wenci kierunków technicznych – mogą zarobić nawet 4,8 tys. zł brutto.

Przeciętne zarobki brutto (mediana*) dla osób ze stażem pracy do 3 lat
  4 800  kierunki techniczne

  3 650  kierunki inżynierskie

  3 550  kierunki ekonomiczne

  3 300  kierunki humanistyczne

Tymczasem osoby po studiach ekonomicznych czy humanistycznych 
pensję powyżej 4 tysięcy dostaną najwcześniej po przynajmniej 3 la-
tach pracy. Pracownik z wykształceniem technicznym w tym czasie 
będzie zarabiał już przeciętnie dwa razy tyle – 6 tys. zł brutto.

Przeciętne zarobki brutto (mediana*) dla osób 
ze stażem pracy od 3 do 6 lat

kierunki techniczne   6 000  

  4 900  kierunki inżynierskie

  4 450  kierunki ekonomiczne

  4 100  kierunki humanistyczne

SPECJALIŚCI W CENIE
Na najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów mogą 
liczyć osoby po informatyce – z doświadczeniem krótszym niż 3 lata 
zarobią nawet ponad 5 tysięcy. Poza absolwentami innych kierunków 
technicznych, wysoką pierwszą pensję dostaną pracownicy po zarzą-
dzaniu i marketingu czy finansach i bankowości.

Przeciętne zarobki brutto (mediana*) dla osób ze stażem pracy do 3 lat
  5 250  Informatyka

  4 600  Informatyka i ekonometria

  4 550  Elektronika i komunikacja

  4 300  Automatyka i robotyka

  4 150  Zarządzanie i marketing

  4 150  Finanse i bankowość

  3 950  Mechatronika

  3 900  Mechanika i budowa maszyn

  3 850  Matematyka

  3 800  Elektrotechnika

  3 700  Finanse i rachunkowość

Absolwenci politechnik mogą też liczyć na najwyższe podwyżki po 
pierwszych latach pracy, chociaż na tym polu nieźle radzą sobie także 
prawnicy czy psychologowie – otrzymają ponad 1000 zł wyższą pensję.

Przeciętne wzrost pensji specjalistów ze stażem pracy 3-6 lat
  1 700  Elektronika i telekomunikacja

  1 450  Budownictwo

  1 400  Automatyka i robotyka

  1 300  Psychologia / Prawo

KTO ZAROBI MNIEJ?
Zdecydowanie najsłabsze pensje dostają na początek osoby po studiach 
przyrodniczych czy humanistycznych – w pierwszych trzech latach pra-
cy mogą liczyć na zarobki nieprzekraczające zazwyczaj 3 tys. zł brutto.

Przeciętne zarobki brutto (mediana*) dla osób ze stażem pracy do 3 lat
  3 000  Biotechnologia / Filologia polska

  2 950  Ochrona środowiska

  2 850  Pedagogika / Turystyka i rekreacja

  2 550  Fizjoterapia

Potem niestety nie jest lepiej – również oni mogą liczyć na najniższe 
podwyżki. Po przynajmniej 3 latach pracy dostaną zaledwie kilkaset 
złotych wyższą pensję.

Przeciętne wzrost pensji ze stażem pracy 3-6 lat
  400  Technologia żywności i żywienie człowieka / Socjologia

  350  Pedagogika / Dziennikarstwo i komunikacja

  300  Fizjoterapia

  150  Administracja

JAKIE STUDIA, TAKA PRACA?
Wybór studiów technicznych to niemalże gwarancja, że po ich ukoń-
czeniu będziemy pracować w zawodzie. Pracę w wyuczonym fachu 
znajduje prawie każdy absolwent studiów informatycznych i znaczna 
większość młodych budowlańców. Sytuacja wygląda już nieco ina-
czej w przypadku studiów humanistycznych – absolwenci kierunków 
takich jak pedagogika, psychologia, socjologia czy dziennikarstwo 
o wiele rzadziej znajdują pracę w wyuczonych zawodach. Przykładowo 
tylko 20% osób po pedagogice zajmuje się szeroko pojętą edukacją.

JAK ZARABIAJĄ ABSOLWENCI W INNYCH KRAJACH?
Wg danych serwisu Glassdoor, rynek amerykański podobnie jak pol-
ski najwyżej ceni osoby, które ukończyły kierunki techniczne – na 
pierwszych miejscach zestawień najlepiej zarabiających plasują się 
informatycy i inżynierowie. Co różni rankingi to zawody pielę-
gniarskie w pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych w Stanach 
Zjednoczonych. Z kolei w Wielkiej Brytanii, poza absolwentami kierun-
ków technicznych czy inżynierskich, dobrze zarobią także początkują-
cy analitycy finansowi, których zatrudniają banki. 

Sprawdź, 
czy zarabiasz tyle, 

ile powinieneś! 
Wejdź na zarobki.pracuj.pl!

*Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Dane opracowane na podstawie 380 tysięcy 
kwestionariuszy wypełnionych przez użytkowników 

portalu zarobki.pracuj.pl od stycznia 2016 do grudnia 
2016. Przedstawione wartości to mediany 

– czyli wartości przeciętne. Oznacza to, że w 
danym przekroju 50% respondentów wskazało na 

zarobki mniejsze od wskazanych, zaś pozostałe 
50% zarabiało więcej. Kwoty w zestawieniu to płace 

całkowite – jest to suma pensji (zarobków stałych) 
oraz premii (zarobków zmiennych). Wszystkie 

pozycje sprowadzone do wartości brutto. Zarobki 
prezentowane są w ujęciu pełnoetatowym.
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PENSJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
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Miejsce pracy szyte na miarę 
– czyli o benefitach w Grupie Pracuj

Możliwość rozwoju, samodzielność w działaniu, przyjazna atmosfera pracy 
oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym to jedne 

z najważniejszych postulatów zgłaszanych przez najmłodsze pokolenie, wkraczające 
na rynek pracy. W Grupie Pracuj wiemy, jak spełnić te oczekiwania.

ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA
W Grupie Pracuj rozwój wpisany jest w DNA naszej kultury organizacyj-
nej. Cały czas monitorujemy potrzeby naszych pracowników i na ich 
podstawie, w odniesieniu do celów biznesowych, przygotowujemy in-
dywidualne plany rozwojowe. Do każdego stanowiska przypisany jest 
także indywidualny budżet rozwojowy, dzięki czemu to sami pracowni-
cy mogą proponować przełożonym w jakich szkoleniach i konferencjach 
biorą udział. Przyznane środki mogą również przeznaczyć na dofinan-
sowanie nauki języka angielskiego lub rosyjskiego, a także kursy online, 
webinary, e-booki, książki czy branżowe czasopisma. Inspiracji i wiedzy 
szukamy na całym świecie, dlatego nie ograniczamy się tylko do udziału 
w wydarzeniach krajowych, ale chętnie uczestniczymy też w konferen-
cjach i szkoleniach za granicą. Chcesz pogłębiać specjalistyczną wiedzę, 
a może drzemie w Tobie potencjał menadżera? W Grupie Pracuj to Ty, 
wspólnie przełożonym, ustalasz swoją indywidualną ścieżkę rozwoju 
– ekspercką lub menedżerską. Ponadto kiedy po raz pierwszy awansu-
jesz na stanowisko liderskie, zapewnimy Ci odpowiednie wsparcie w ra-
mach programu First Time Manager. Jeżeli chcesz natomiast sprawdzić 
się w roli kierownika projektu, możesz zgłosić się do naszego Programu 
Lider, podczas którego wprowadzimy Cię w tajniki zarządzania projek-
tem. W ciągu 12 miesięcy będziesz miał okazję zrealizować swój autor-
ski projekt, a my zapewnimy Ci opiekę mentora i bogaty pakiet szkoleń, 

dzięki czemu po roku czasu będziesz przygotowany do samodzielnego 
prowadzenia projektów. Dla wszystkich głodnych wiedzy mamy też do 
dyspozycji firmową bibliotekę liczącą kilkaset branżowych lektur oraz 
bogatą bazę wiedzy na naszej platformie emplo. Ponadto dzięki rekruta-
cjom wewnętrznym zawsze możesz też spróbować swoich sił w innym 
dziale lub na innym stanowisku.

BĄDŹ SOBIE STEREM, ŻEGLARZEM, OKRĘTEM
Lubisz mieć wpływ na to co i jak robisz? Świetnie się składa, bo my 
z kolei lubimy dawać Ci swobodę działania! W Grupie Pracuj nie tylko 
sam proponujesz wykorzystanie Twojego budżetu rozwojowego, ale 
też w jakich godzinach pracujesz, z jakich benefitów korzystasz, a tak-
że w jakich dodatkowych projektach uczestniczysz. Dzięki zasadom 
„Pracuj Flex”, indywidualnie ustalamy z przełożonym, o której godzinie 
pojawiamy się w biurze, a 2 razy w miesiącu możemy pracować z do-
wolnego miejsca na ziemi. Sielankowy nastrój w Warszawie możesz 
także poczuć za sprawą naszego przestronnego tarasu, który cały czas 

Aleksandra  Golus
 
Młodszy Specjalista ds. Employer Brandingu i Komunikacji 
Wewnętrznej w Grupie Pracuj

jest do dyspozycji pracowników. Ponadto w ramach firmowej kafe-
terii sam decydujesz na jakie benefity zamienisz gwarantowaną pulę 
punktów, którą otrzymujesz co miesiąc. Kino, teatr, sport, podróże – do 
wyboru do koloru. A może lubisz angażować się w różne dodatkowe 
akcje i projekty? W Grupie Pracuj damy Ci taką możliwość! Nie lubimy 
nudy, a wiele nowych pomysłów wypracowywanych jest przez grupy 
robocze, do których mogą dołączyć pracownicy z różnych działów.

 TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY 
W Grupie Pracuj to Ty tworzysz miejsce pracy. Masz realny wpływ za-
równo na kształt naszych produktów jak i otoczenie, w którym funk-
cjonujesz. To sami pracownicy wymyślili motywy przewodnie salek 
konferencyjnych w naszym nowym biurze, a wybierając temat imprez 
podczas letnich i zimowych wyjazdów firmowych mają okazję dać 
upust swojej kreatywności. Jeżeli masz do tego głowę pełną innowa-
cyjnych pomysłów i chcesz zobaczyć, jak Twój projekt jest wdrażany 
w życie, możesz spróbować swoich sił w naszym wewnętrznym kon-
kursie Główka Pracuje.
W Grupie Pracuj lubimy dyskutować i wzajemnie się inspirować bez 
względu na zajmowane stanowisko, dlatego dwa razy w miesiącu spo-
tykamy się z członkami naszego zarządu w ramach projektu „Śniadanie 
z Zarządem”. To dodatkowa okazja dla naszych pracowników nie tylko 
na porozmawianie o działalności naszej firmy, ale też przedstawienie 
swoich pomysłów i poglądów w mniej formalnej atmosferze. Ponadto 
dzięki funkcji „instant feedback” dostępnej na naszej wewnętrznej plat-
formie emplo, cały czas masz możliwość podzielić się swoim zdaniem 
z innymi, a także otrzymać cenne informacje zwrotne na swój temat. 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Zadbamy o Ciebie nie tylko w pracy, ale też i poza nią. Oprócz opieki 
medycznej i karty Multisport możesz otrzymać też specjalne dofinan-
sowanie w ramach programu Sport w GP. Zasady są proste – Ty wybie-
rasz dyscyplinę i tworzysz swój sportowy team, a my dofinansowujemy 
Twoją pasję! Lubimy spędzać ze sobą czas i wyznajemy zasadę, że okazji 
do integracji nigdy nie jest za wiele. Dwa razy w roku wspólnie bawi-
my się na wyjazdach firmowych, a oprócz tego chętnie integrujemy 
się w ramach działów. Razem oglądamy mecze, gramy w planszówki, 
a w naszych chillout room’ach każdy znajdzie coś dla siebie. Xbox, ping 
pong czy piłkarzyki skutecznie odprężą Cię w ciągu dnia. Pamiętamy też 
o wielbicielach zdrowego stylu życia, którzy w ramach programu Pracuj.
FIT mogą zapisać się na spotkanie z dietetykiem lub zajęcia jogi, a nowy 
tydzień zacząć od porcji zdrowych owoców. Dla każdego coś miłego!
Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na naszą stronę www.grupapra-
cuj.pl oraz na nasz profil na Pracuj.pl i Facebooku. 
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Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jakość i efektywność wyko-
nywanych przez pracowników zadań uzależniona jest od indywi-

dulanych potrzeb tych ostatnich, stąd nieustannie dążymy do wypra-
cowywania i wprowadzania różnorodnych rozwiązań zwiększających 
komfort pracy i zadowolenie. Co konkretnie robimy? 

Kamila Wilczek 
HR Business Partner w BNP Paribas Leasing Solutions. 
Na co dzień wspiera kadrę managerską w zakresie 
procesu rekrutacji, adaptacji i zarządzania wynikami 
pracy oraz koordynuje działania związane z programami 
rozwojowymi i szkoleniami. 

#DBAMY O ROZWÓJ 
W naszej organizacji działania rozwojowe tworzymy zgodnie 
ze strategią 70/20/10, według której: 

  70% wiedzy pracownik zdobywa ucząc się poprzez do-
świadczenie i praktykę, 

  20% przyswaja od osób trzecich, 
  10% pozyskuje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. 

Co to oznacza w praktyce? Każdy pracownik ma możliwość nauki 
poprzez doświadczenie i praktykę. Kiedy pojawia się nowy wakat 
lub ogłoszenie rekrutacyjne – najpierw wysyłamy do zatrudnionych 
obecnie pracowników i zachęcamy ich tym samym do udziału w re-
krutacjach wewnętrznych. Dla osób, które nie chcą opuszczać swojego 
dotychczasowego zespołu, opracowaliśmy z kolei program „Żyj moim 
życiem”, umożliwiający pracę w innym dziale przez 1 dzień w roku. 
Dzięki temu rozwiązaniu np. pracownik działu IT na 8 h może zostać 
księgowym lub handlowcem i spojrzeć na działalność firmy z zupełnie 
innej perspektywy .
Okazją do nauki od osób trzecich są niewątpliwie również regular-
nie przekazywane informacje zwrotne i rozmowy z przełożonymi. 
Dodatkowo, podczas oceny rocznej i śródrocznej poruszana jest tema-
tyka rozwoju i mobilności. Pracownicy mają możliwość opowiedzieć 
o indywidualnych aspiracjach i preferencjach zawodowych, a zada-
niem przełożonego jest przekazanie szczerej informacji zwrotnej wraz 

W BNP Paribas Leasing Solutions 
dokładamy wszelkich starań, aby – oprócz 
zagwarantowania odpowiedniego 
wynagrodzenia – zbudować naszym 
pracownikom przyjazne, kreatywne 
i elastyczne do granic możliwości 
środowisko pracy. 

Przyjazne 
miejsce pracy.
 Czy to możliwe? 

Dział HR cyklicznie organizuje 
szkolenia zarówno dla kadry 
managerskiej, jak i dla pracowników, 
a w przypadku, gdy pracownik potrzebuje 
specjalistycznego kursu branżowego, 
ma możliwość skorzystania z oferty 
u zewnętrznego dostawcy w ramach budżetu 
przydzielonego dla każdego z obszarów. 

z ustaleniem planu realizacji określonych inicjatyw rozwojowych. Co 
więcej, w każdym miesiącu pracownicy Działu HR dedykują kilka go-
dzin swojej pracy do wykorzystania na godzinne, indywidualne sesje 
coachingowe. Podczas takich spotkań tworzone są plany kolejnych 
działań, których podjęcie zaowocuje realizacją założonych celów. 
Choć zgodnie z przedstawioną powyżej strategią organizacja kur-
sów w mniejszym stopniu (niż nauka poprzez doświadczenie) rozwija 
umiejętności pracowników, nie oznacza to, że w organizacji rezygnuje-
my z tych metod doskonalenia wiedzy i kwalifikacji pracowników. Dział 
HR cyklicznie organizuje szkolenia zarówno dla kadry managerskiej, 
jak i dla pracowników, a w przypadku, gdy pracownik potrzebuje spe-
cjalistycznego kursu branżowego, ma możliwość skorzystania z oferty 
u zewnętrznego dostawcy w ramach budżetu przydzielonego dla każ-
dego z obszarów. 

#JESTEŚMY ELASTYCZNI 
Wiemy, jak ważne dla naszych pracowników jest elastyczne podejście 
do godzin pracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, ofe-
rując możliwość przedłużania swoich weekendów poprzez tzw. „póź-
niejszy poniedziałek” (dzień można rozpocząć od godziny 13.00!) lub 
„krótszy piątek”, kiedy w biurze przebywamy do g. 13.00, przy założeniu 
przepracowania jednej dodatkowej godziny każdego dnia w pozostałe 
dni tygodnia. 
Dodatkowo, pracownikom, którzy cenią sobie pracę w domowym zaci-
szu, umożliwiamy pracę z domu jeden dzień w tygodniu. Intensywnie 

pracujemy również nad wprowadzeniem elastycznych godzin rozpo-
czynania i kończenia pracy na co dzień, aby zwolennicy porannych po-
budek mogli rozpocząć pracę od godziny 7.00, a osoby potrzebujące 
więcej czasu na poranny „start” pracowały od godziny 10.00.

#NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJEMY 
Kluczowym elementem naszej kultury organizacyjnej jest nieformalna 
atmosfera i budowanie efektywnej współpracy. Wychodzimy z założe-
nia, że poczucie bycia częścią organizacji najłatwiej buduje się poprzez 
wspólne spędzanie czasu i zabawę, dlatego też co roku organizujemy 
wyjazd integracyjny dla wszystkich pracowników oraz wspólnie świę-
tujemy Boże Narodzenie podczas hucznego Christmas Party. 
Poza tym, jesteśmy odpowiedzialni społecznie i systematycznie podej-
mujemy się inicjatyw i aktywności charytatywnych. Co roku przygo-
towujemy prezenty świąteczne dla dzieci z domu dziecka, wspólnie 
uprawiamy sport i organizujemy akcje, w których na przykład za każdy 
przebiegnięty lub przejechany rowerem 1 km przekazujemy dochód 
dla potrzebującego dziecka. 

To tylko kilka przykładów obrazujących nasze codzienne starania 
o podnoszenie satysfakcji i zaangażowania naszych pracowników, 
którzy tę pozytywną energię przekazują i wykorzystują w codziennej 
pracy z naszymi  klientami. Jeśli nasze pomysły odpowiadają Twoim po-
trzebom lub chciałbyś zainicjować nowe rozwiązanie, weź udział we 
wspólnym kreowaniu przyjaznego miejsca pracy i dołącz do nas . 
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Dział HR cyklicznie organizuje 
szkolenia zarówno dla kadry 
managerskiej, jak i dla pracowników, 
a w przypadku, gdy pracownik potrzebuje 
specjalistycznego kursu branżowego, 
ma możliwość skorzystania z oferty 
u zewnętrznego dostawcy w ramach budżetu 
przydzielonego dla każdego z obszarów. 

z ustaleniem planu realizacji określonych inicjatyw rozwojowych. Co 
więcej, w każdym miesiącu pracownicy Działu HR dedykują kilka go-
dzin swojej pracy do wykorzystania na godzinne, indywidualne sesje 
coachingowe. Podczas takich spotkań tworzone są plany kolejnych 
działań, których podjęcie zaowocuje realizacją założonych celów. 
Choć zgodnie z przedstawioną powyżej strategią organizacja kur-
sów w mniejszym stopniu (niż nauka poprzez doświadczenie) rozwija 
umiejętności pracowników, nie oznacza to, że w organizacji rezygnuje-
my z tych metod doskonalenia wiedzy i kwalifikacji pracowników. Dział 
HR cyklicznie organizuje szkolenia zarówno dla kadry managerskiej, 
jak i dla pracowników, a w przypadku, gdy pracownik potrzebuje spe-
cjalistycznego kursu branżowego, ma możliwość skorzystania z oferty 
u zewnętrznego dostawcy w ramach budżetu przydzielonego dla każ-
dego z obszarów. 

#JESTEŚMY ELASTYCZNI 
Wiemy, jak ważne dla naszych pracowników jest elastyczne podejście 
do godzin pracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, ofe-
rując możliwość przedłużania swoich weekendów poprzez tzw. „póź-
niejszy poniedziałek” (dzień można rozpocząć od godziny 13.00!) lub 
„krótszy piątek”, kiedy w biurze przebywamy do g. 13.00, przy założeniu 
przepracowania jednej dodatkowej godziny każdego dnia w pozostałe 
dni tygodnia. 
Dodatkowo, pracownikom, którzy cenią sobie pracę w domowym zaci-
szu, umożliwiamy pracę z domu jeden dzień w tygodniu. Intensywnie 

pracujemy również nad wprowadzeniem elastycznych godzin rozpo-
czynania i kończenia pracy na co dzień, aby zwolennicy porannych po-
budek mogli rozpocząć pracę od godziny 7.00, a osoby potrzebujące 
więcej czasu na poranny „start” pracowały od godziny 10.00.

#NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJEMY 
Kluczowym elementem naszej kultury organizacyjnej jest nieformalna 
atmosfera i budowanie efektywnej współpracy. Wychodzimy z założe-
nia, że poczucie bycia częścią organizacji najłatwiej buduje się poprzez 
wspólne spędzanie czasu i zabawę, dlatego też co roku organizujemy 
wyjazd integracyjny dla wszystkich pracowników oraz wspólnie świę-
tujemy Boże Narodzenie podczas hucznego Christmas Party. 
Poza tym, jesteśmy odpowiedzialni społecznie i systematycznie podej-
mujemy się inicjatyw i aktywności charytatywnych. Co roku przygo-
towujemy prezenty świąteczne dla dzieci z domu dziecka, wspólnie 
uprawiamy sport i organizujemy akcje, w których na przykład za każdy 
przebiegnięty lub przejechany rowerem 1 km przekazujemy dochód 
dla potrzebującego dziecka. 

To tylko kilka przykładów obrazujących nasze codzienne starania 
o podnoszenie satysfakcji i zaangażowania naszych pracowników, 
którzy tę pozytywną energię przekazują i wykorzystują w codziennej 
pracy z naszymi  klientami. Jeśli nasze pomysły odpowiadają Twoim po-
trzebom lub chciałbyś zainicjować nowe rozwiązanie, weź udział we 
wspólnym kreowaniu przyjaznego miejsca pracy i dołącz do nas . 
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Katarzyna Pisarska
HR Manager w Groupe SEB Polska, w firmie od 4 lat. 
Aktywna propagatorka sportu, od dziecka uprawiająca 
różne dziedziny sportu.

W zdrowym ciele, zdrowy duch, 
a zdrowy duch to zadowoleni 
pracownicy. Nie od wczoraj wiadomo, 
że nasza kondycja fizyczna ma ogromny 
wpływ na samopoczucie. Dbając o zdrowie 
i regularną aktywność, stosując odpowiednią 
dietę, poprawiamy nie tylko kondycję ciała, 
ale i umysłu. To filozofia, jaką kierujemy się 
w Groupe SEB.

Zdrowa
motywacja 
do pracy!

Nasi pracownicy od początku kariery 
mają zapewnioną możliwość rozwoju 
i  nauki podczas comiesięcznego cyklu 
warsztatów. Poruszane tematy to 
rozwijanie kreatywności, radzenie 
sobie ze stresem i problemami, 
skuteczne prezentowanie i dzielenie się 
wiedzą, czyli kwestie kluczowe 
na początku ścieżki zawodowej. 

Wysiłek fizyczny ma bardzo pozytywny wpływ na układ nerwowy. 
Podczas aktywności fizycznej organizm produkuje endorfiny, 

potocznie nazywane hormonami szczęścia. W Groupe SEB (nasze mar-
ki to: Tefal, Krups, Rowenta, WMF) wiemy, że zdrowa załoga to przede 
wszystkim szczęśliwsza załoga – a dzięki temu efektywniejsza. Z tych 
powodów w tym roku przygotowaliśmy program, którego celem jest za-
chęcanie pracowników do aktywności fizycznej. To niezmiernie istotne 
dla pracowników rozpoczynających swoją karierę, którzy mogą rozwijać 
swoje życie zawodowe, nie rezygnując z aktywnego trybu życia.
Pierwsze zadanie, jakie przed sobą postawiliśmy, to dotarcie do wszyst-
kich naszych pracowników, czyli zarówno do biura, jak i tych w tere-
nie. W biurze pracują zespoły kluczowe dla administracji biznesu takie 
jak: Sprzedaż, Marketing, Finanse, Logistyka, HR, Administracja oraz 
Księgowość. Ta ostatnia jest częścią Shared Service Center obsługu-
jącego Europę Środkową, Centralną i Wschodnią. Pracownicy w tere-
nie to natomiast nasi handlowcy oraz sieć sklepów Tefal Home&Cook 
w 11 centrach outletowych w kraju.
Chcieliśmy, żeby uczestnicy programu mieli możliwość zbudowania 
nowych relacji i wspólnego, drużynowego realizowania celów. Dzięki 
temu członkowie załogi mają szansę zmienić się ze współpracowników 
w prawdziwych kolegów z pracy, co w szczególności pomaga młodym 
ludziom w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dodatkowo chcie-
liśmy tak dobrać aktywności, by każdy pracownik mógł zaangażować 
się w akcję, niezależnie od jego sportowych preferencji. Dlatego stwo-
rzyliśmy program o podwójnej strukturze i zróżnicowanych aktywno-
ściach.
Pierwsza części programu to inicjatywy biurowe, które zmieniają się 
co miesiąc. Zorganizowaliśmy pomiary bio-
metryczne dla zainteresowanych (spraw-
dzając wagę, BMI, cholesterol), na podstawie 
 których dietetyk doradzał jak zdrowo jeść 
i na co zwracać uwagę komponując swoją 
codzienną dietę. W kolejnym etapie zapro-
siliśmy Fundację OnkoCafe, której przedsta-
wicielki opowiedziały o profilaktyce badania 
piersi. Następne etapy miały typowo spor-
towy charakter – w końcu to aktywność 
fizyczna pozwala rozładować gromadzący 
się stres. W kwietniu nasz 7 osobowy team 
startował w biegu firmowym EKIDEN. Był to 
pierwszy bieg, do którego przygotowywała 
nas Aneta Kaczmarek, wielokrotna mistrzyni 

świata w biegach na 800 metrów. Aneta biega z nami w każdy czwar-
tek! W okresie wakacyjnym przesiedliśmy się na rowery, a ten kto zrobił 
w czerwcu i lipcu najwięcej kilometrów na rowerze miał szansę na na-
grody. Najlepsi pokonali w jednym miesiącu nawet 1000km!
Program uzupełniają szkolenia, takie jak lekcje pierwszej pomocy, pro-
wadzone przez Ratownika Medycznego, a jednocześnie naszą kole-
żankę z biura. W kolejnych etapach planujemy już warsztaty zdrowia 
kręgosłupa oraz serca, konkursy na zdrowe wypieki (oczywiście w na-
szych ulubionych urządzeniach Tefal) oraz wiele innych aktywności.
Druga część programu trwa równolegle. Przez 14 tygodni, nasi pracow-
nicy w sklepach Tefal Home&Cook, konkurowali ze sobą w ilości poko-
nanych kroków. Stworzyli osiem siedmioosobowych zespołów, które 
liczyły wspólnie pokonany dystans. Każda aktywność fizyczna liczyła się 
do gromadzonego wyniku i zbliżała uczestników do zwycięstwa.
Słowa określające wartości Groupe SEB to „współpraca”, „innowacyj-
ność” oraz angielskie „agility”. Dlatego musimy dbać o naszą „zwin-
ność” – zarówno nasze zdrowie fizyczne, jaki i psychiczne, a także 
ciągle się rozwijać. Nasi pracownicy od początku kariery mają za-
pewnioną możliwość rozwoju i nauki podczas comiesięcznego cyklu 
warsztatów. Poruszane tematy to rozwijanie kreatywności, radzenie 
sobie ze stresem i problemami, skuteczne prezentowanie i dzielenie 
się wiedzą, czyli kwestie kluczowe na początku ścieżki zawodowej. 
Wiemy też, że na jakość pracy i samopoczucie ma również wpływ 
miejsce, w którym pracujemy. W 2016 firma przeniosła się do nowo-
czesnego biura przy Dworcu Gdańskim. W nowej lokalizacji na pra-
cowników codziennie czekają owoce, świeży sok oraz pyszna kawa 
z ekspresów Krups.

W biurze spędzamy większą część naszego 
dnia. To, gdzie pracujemy, z kim spotykamy się 
na co dzień i jakie warunki oferuje nam pra-
codawca, ma istotne znaczenie dla poczucia 
spełnienia i satysfakcji z życia. W Groupe SEB 
jest dla nas istotne to, by pracownicy byli zado-
woleni w pracy na co dzień. Zadowolony pra-
cownik, to lepszy pracownik, dlatego dbamy 
o wszystkich w naszej firmie, a programy obej-
mują też nowo zatrudnionych. Dzięki temu 
wspólnie tworzymy przyjazne środowisko pra-
cy. Wierzymy, że dbając o dobre samopoczu-
cie pracowników i zachęcając do prowadze-
nia zdrowego trybu życia, tworzymy miejsce, 
w którym pracuje się – i żyje – przyjemniej. 

W Groupe SEB wiemy, 
że zdrowa załoga to przede 
wszystkim szczęśliwsza załoga 
– a dzięki temu efektywniejsza.
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Nasi pracownicy od początku kariery 
mają zapewnioną możliwość rozwoju 
i  nauki podczas comiesięcznego cyklu 
warsztatów. Poruszane tematy to 
rozwijanie kreatywności, radzenie 
sobie ze stresem i problemami, 
skuteczne prezentowanie i dzielenie się 
wiedzą, czyli kwestie kluczowe 
na początku ścieżki zawodowej. 

Wysiłek fizyczny ma bardzo pozytywny wpływ na układ nerwowy. 
Podczas aktywności fizycznej organizm produkuje endorfiny, 

potocznie nazywane hormonami szczęścia. W Groupe SEB (nasze mar-
ki to: Tefal, Krups, Rowenta, WMF) wiemy, że zdrowa załoga to przede 
wszystkim szczęśliwsza załoga – a dzięki temu efektywniejsza. Z tych 
powodów w tym roku przygotowaliśmy program, którego celem jest za-
chęcanie pracowników do aktywności fizycznej. To niezmiernie istotne 
dla pracowników rozpoczynających swoją karierę, którzy mogą rozwijać 
swoje życie zawodowe, nie rezygnując z aktywnego trybu życia.
Pierwsze zadanie, jakie przed sobą postawiliśmy, to dotarcie do wszyst-
kich naszych pracowników, czyli zarówno do biura, jak i tych w tere-
nie. W biurze pracują zespoły kluczowe dla administracji biznesu takie 
jak: Sprzedaż, Marketing, Finanse, Logistyka, HR, Administracja oraz 
Księgowość. Ta ostatnia jest częścią Shared Service Center obsługu-
jącego Europę Środkową, Centralną i Wschodnią. Pracownicy w tere-
nie to natomiast nasi handlowcy oraz sieć sklepów Tefal Home&Cook 
w 11 centrach outletowych w kraju.
Chcieliśmy, żeby uczestnicy programu mieli możliwość zbudowania 
nowych relacji i wspólnego, drużynowego realizowania celów. Dzięki 
temu członkowie załogi mają szansę zmienić się ze współpracowników 
w prawdziwych kolegów z pracy, co w szczególności pomaga młodym 
ludziom w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dodatkowo chcie-
liśmy tak dobrać aktywności, by każdy pracownik mógł zaangażować 
się w akcję, niezależnie od jego sportowych preferencji. Dlatego stwo-
rzyliśmy program o podwójnej strukturze i zróżnicowanych aktywno-
ściach.
Pierwsza części programu to inicjatywy biurowe, które zmieniają się 
co miesiąc. Zorganizowaliśmy pomiary bio-
metryczne dla zainteresowanych (spraw-
dzając wagę, BMI, cholesterol), na podstawie 
 których dietetyk doradzał jak zdrowo jeść 
i na co zwracać uwagę komponując swoją 
codzienną dietę. W kolejnym etapie zapro-
siliśmy Fundację OnkoCafe, której przedsta-
wicielki opowiedziały o profilaktyce badania 
piersi. Następne etapy miały typowo spor-
towy charakter – w końcu to aktywność 
fizyczna pozwala rozładować gromadzący 
się stres. W kwietniu nasz 7 osobowy team 
startował w biegu firmowym EKIDEN. Był to 
pierwszy bieg, do którego przygotowywała 
nas Aneta Kaczmarek, wielokrotna mistrzyni 

świata w biegach na 800 metrów. Aneta biega z nami w każdy czwar-
tek! W okresie wakacyjnym przesiedliśmy się na rowery, a ten kto zrobił 
w czerwcu i lipcu najwięcej kilometrów na rowerze miał szansę na na-
grody. Najlepsi pokonali w jednym miesiącu nawet 1000km!
Program uzupełniają szkolenia, takie jak lekcje pierwszej pomocy, pro-
wadzone przez Ratownika Medycznego, a jednocześnie naszą kole-
żankę z biura. W kolejnych etapach planujemy już warsztaty zdrowia 
kręgosłupa oraz serca, konkursy na zdrowe wypieki (oczywiście w na-
szych ulubionych urządzeniach Tefal) oraz wiele innych aktywności.
Druga część programu trwa równolegle. Przez 14 tygodni, nasi pracow-
nicy w sklepach Tefal Home&Cook, konkurowali ze sobą w ilości poko-
nanych kroków. Stworzyli osiem siedmioosobowych zespołów, które 
liczyły wspólnie pokonany dystans. Każda aktywność fizyczna liczyła się 
do gromadzonego wyniku i zbliżała uczestników do zwycięstwa.
Słowa określające wartości Groupe SEB to „współpraca”, „innowacyj-
ność” oraz angielskie „agility”. Dlatego musimy dbać o naszą „zwin-
ność” – zarówno nasze zdrowie fizyczne, jaki i psychiczne, a także 
ciągle się rozwijać. Nasi pracownicy od początku kariery mają za-
pewnioną możliwość rozwoju i nauki podczas comiesięcznego cyklu 
warsztatów. Poruszane tematy to rozwijanie kreatywności, radzenie 
sobie ze stresem i problemami, skuteczne prezentowanie i dzielenie 
się wiedzą, czyli kwestie kluczowe na początku ścieżki zawodowej. 
Wiemy też, że na jakość pracy i samopoczucie ma również wpływ 
miejsce, w którym pracujemy. W 2016 firma przeniosła się do nowo-
czesnego biura przy Dworcu Gdańskim. W nowej lokalizacji na pra-
cowników codziennie czekają owoce, świeży sok oraz pyszna kawa 
z ekspresów Krups.

W biurze spędzamy większą część naszego 
dnia. To, gdzie pracujemy, z kim spotykamy się 
na co dzień i jakie warunki oferuje nam pra-
codawca, ma istotne znaczenie dla poczucia 
spełnienia i satysfakcji z życia. W Groupe SEB 
jest dla nas istotne to, by pracownicy byli zado-
woleni w pracy na co dzień. Zadowolony pra-
cownik, to lepszy pracownik, dlatego dbamy 
o wszystkich w naszej firmie, a programy obej-
mują też nowo zatrudnionych. Dzięki temu 
wspólnie tworzymy przyjazne środowisko pra-
cy. Wierzymy, że dbając o dobre samopoczu-
cie pracowników i zachęcając do prowadze-
nia zdrowego trybu życia, tworzymy miejsce, 
w którym pracuje się – i żyje – przyjemniej. 

W Groupe SEB wiemy, 
że zdrowa załoga to przede 
wszystkim szczęśliwsza załoga 
– a dzięki temu efektywniejsza.
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Katarzyna Rudko
Konsultant ds. Rekrutacji. W Netcompany od ponad roku 
zajmuje się rekrutacją Programistów .NET i JAVA 
oraz współpracą z organizacjami studenckimi.

Warszawskiej. Miał okazję spędzić dwa semestry na zagranicznej 
uczelni, dzięki czemu bardzo dobrze radzi sobie w komunikacji w ję-
zyku angielskim. W trakcie studiów podjął się również pracy progra-
misty, więc dołączając do firmy miał już około roku doświadczenia 
w rozwoju oprogramowania. Od początku kariery w Netcompany 
Adam pracuje w kluczowym dla firmy projekcie SKAT. SKAT to urząd 
podatkowy odpowiadający przed duńskim Ministerstwem Skarbu 
Państwa. Nieefektywność dotychczasowego systemu SKAT powoduje 
dla państwa astronomiczne straty na poziomie 100 miliardów koron 
duńskich (czyli około 57 miliardów złotych). Kwotę tę można porównać 
do kosztu wybudowania ponad 28 stadionów narodowych! Zespół 
Adama pracuje nad stworzeniem nowego kompleksowego systemu, 
który pozwoli na zmianę procesu ściągania należności i odzyskanie 
znacznej sumy pieniędzy. Postępy tego projektu są szeroko omawiane 
i śledzone w duńskiej prasie.

Z punktu widzenia realizacji projektu to bardzo skomplikowany 
proces, ponieważ program ma docelowo zintegrować wiele innych 
systemów i zebrać ogromne ilości danych z ostatnich kilkunastu lat. 
Dodatkowym założeniem klienta jest zweryfikowanie statusu osoby 
zalegającej z płaceniem podatków. Potrzeba sprawdzić jej pozycję 
majątkową, rodzinną oraz kilkaset innych parametrów, które pozwolą 
określić czy daną osobę stać na zwrot zadłużenia. 

Adam programuje w Javie i mimo krótkiego stażu pracy, odpowiada 
za kilka komponentów systemu, w tym także za stworzenie aplikacji do 
symulacji różnych zapytań w danym czasie. Mimo, że większość dnia 
pracy i zadań konsultanta w Netcompany jest skoncentrowanych na 
programowaniu, jego rolą jest również uczestniczenie w fazie anali-
zy oczekiwań klienta. Dodatkowo na bieżąco weryfikuje czy na prze-
strzeni wytwarzania oprogramowania nie pojawiają się błędy. Adam 
odpowiadał za stworzenie dużej części systemu, dzięki czemu ma na 
tyle szeroką wiedzę i doświadczenie, żeby pełnić jednocześnie rolę 
eksperta. Jest więc ogromnym wsparciem, a zarazem doradcą dla po-
zostałych członków zespołu.

Projekt ma charakter międzynarodowy, więc Adam często podróżu-
je do Danii. Pracuje tam zarówno w biurze Netcompany, jak i w siedzi-
bie Urzędu lub Ministerstwa. To wyjątkowa okazja, żeby poznać kultu-
rę pracy w innym kraju. Raz na dwa tygodnie odbywa tam spotkania 

Jesteś programistą? 
Sprawdź czy praca konsultanta IT jest dla Ciebie

CZYM JEST CONSULTING IT? 
Consulting pełni kluczową rolę w biznesie IT. To nie tylko bezpośrednia 
współpraca z klientem w zakresie doradztwa informatycznego, ale też 
możliwość wywierania realnego wpływu na zakres usług biznesowych 
i technologii, z jakich klient korzysta. W praktyce można powiedzieć, że 
to „serce” biznesu, które napędza zysk i przyczynia się do sukcesów finan-
sowych. Konsultanci IT mają szeroki zakres kompetencji: szacują, progra-
mują, zarządzają i wdrażają systemy informatyczne klientów. Wpływają 
na ostateczny wygląd tworzonych rozwiązań i ich funkcjonalność. Dbają 
również o to, żeby jak najlepiej wykorzystać technologie informatyczne, 
aby osiągnąć optymalizację celów biznesowych. Stąd też konsultanci IT 
zwykle posiadają szeroką wiedzę z zakresu architektury systemów, ale 
mają też możliwość rozwoju kompetencji tzw. miękkich np. w zakresie 
komunikacji czy prowadzenia negocjacji z klientem. 

POZNAJ ADAMA – KONSULTANTA NETCOMPANY
Adam od ośmiu miesięcy jest konsultantem w Netcompany. Ukończył 
studia magisterskie na kierunku informatycznym na Politechnice 

Aneta Baraś
HR Manager z 5-letnim doświadczeniem w rekrutacji 
Specjalistów IT. Obecnie w Netcompany, wcześniej 
koordynowała działania rekrutacyjne dla firm z różnych branż.

z klientem, co pozwala na bieżąco weryfikować postępy projektu. Tego 
typu spotkania często odbywają się w bardzo szerokim gronie. Zdarza 
się, że nawet blisko osiemdziesięciu specjalistów: developerów, teste-
rów, konsultantów Business Intelligence bierze w nich udział. Adam 
uczestniczy w cyklicznych wideokonferencjach podsumowujących 
status projektu. Podczas takich spotkań wraz z liderem jego podzespo-
łu często prezentują rozwiązania, na które się zdecydowali. Dzięki takiej 
formie komunikacji, klient ma szansę śledzenia postępów pracy.

DZIEŃ PRACY W NETCOMPANY
W zespole Adama, który liczy od 6 do 10 osób (w zależności od fazy 
projektu), dzień zaczyna się od 15-20 minutowego spotkania („stand-
-up”) o godzinie 9.00, podczas którego każdy omawia postępy swojej 
pracy. Zespół składa się zarówno z konsultantów polskich jak i duń-
skich, dlatego jest to zazwyczaj wideokonferencja. Ważnym elemen-
tem komunikacji jest dyskusja, wzajemna pomoc i wspólne poszuki-
wanie rozwiązań w zespole. 

Po takim spotkaniu zwykle czas na poranną kawę i śniadanie. 
Pracownicy Netcompany mają do dyspozycji szeroki wybór napo-
jów, przekąsek, jogurtów, owoców i warzyw. Często tym spotkaniom 
towarzyszy „burza mózgów”. To też okazja, żeby w mniej formalnych 
okolicznościach wymienić się pomysłami i koncepcjami rozwiązań za-
dań projektowych. Po porannej rozgrzewce rozpoczyna się praca nad 
rozwojem produktu. W Netcompany działa się w mikro-organizacjach. 
Są one integralnym elementem całości. Stała i transparentna komuni-
kacja pomiędzy zespołami, wymaga więc regularnego kontaktu po-
między duńskimi i polskimi kolegami. Dbamy o to, żeby osoby, które do 
nas dołączają miały odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne. 
Zarówno Managerowie, jak i wyłaniani w trakcie projektów liderzy są 
jednocześnie doświadczonymi developerami, co umożliwia im zrozu-
mienie wyzwań, z jakimi spotykają się ich zespoły.

PRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM
Praca merytoryczna jest przeplatana różnego rodzaju formami ko-
munikacji, takimi jak spotkania podsumowujące, czyli retrospektywa 

tego, co zostało zrobione, a co można usprawnić. Każdy członek ze-
społu ma wtedy możliwość przekazania swoich uwag i wskazówek. 
Sugestie i wątpliwości zostają poddawane głosowaniu zespołu. 
Spotkania planujące, które odbywają się zazwyczaj raz na dwa ty-
godnie, służą do podziału pracy w projekcie. Kieruje nimi Manager 
lub Team Leader. Rzadziej odbywają się spotkania demonstracyjne, 
w trakcie których każdy członek zespołu prezentuje fragmenty wy-
konanych prac programistycznych. W tych spotkaniach uczestniczą 
wtedy wszystkie zespoły projektowe, zarówno z Polski, jak i z Danii 
lub Norwegii.

W Netcompany spotkania zespołowe odbywają się nie tylko 
w biurze. Zależy nam, żeby zespół projektowy tworzył zgraną druży-
nę. Stwarzamy wiele okazji do mniej formalnych spotkań. Konsultanci 
zwykle integrują się podczas wspólnych wyjść do restauracji, ale też 
mają okazję uczestniczyć w takich aktywnościach jak: gokarty, strzel-
nica, paintball, laser tag czy masaże – w Polsce i za granicą. Moment 
zakończenia projektu jest długo wyczekiwaną okazją do wspólnego 
świętowania. Netcompany wspiera tworzenie kół zainteresowań tak-
że poza pracą, takich jak: pływanie, squash, badminton, tenis czy piłka 
nożna. Wszelkie tego typu inicjatywy są mile widziane i ważne. 

REKRUTACJA – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ROZMOWY?
Obowiązki konsultanta są bardzo zróżnicowane. Z tego względu pro-
ces rekrutacji w firmach consultingowych ma za zadanie zweryfikować 
nie tylko techniczną wiedzę kandydata, ale również szybkie analityczne 
myślenie. Ważna jest także zdolność prezentowania swoich pomysłów. 
Zadania sprawdzające takie umiejętności obejmują zwykle elementy 
projektowania danego fragmentu prostej aplikacji lub rozwiązanie ła-
migłówki logicznej. 

Ważnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa z Managerem. To 
dobry moment na poznanie miękkich cech osobowości kandydata, 
poziomu komunikatywności oraz poziomu zdolności językowych. Od 
kandydatów oczekuje się często gotowości do podróży służbowych 
oraz elastyczności w zakresie technologii, ponieważ zróżnicowane 
projekty wymagają często użycia innego stosu technologicznego. 

www.netcompany.com/pl/Kariera
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z klientem, co pozwala na bieżąco weryfikować postępy projektu. Tego 
typu spotkania często odbywają się w bardzo szerokim gronie. Zdarza 
się, że nawet blisko osiemdziesięciu specjalistów: developerów, teste-
rów, konsultantów Business Intelligence bierze w nich udział. Adam 
uczestniczy w cyklicznych wideokonferencjach podsumowujących 
status projektu. Podczas takich spotkań wraz z liderem jego podzespo-
łu często prezentują rozwiązania, na które się zdecydowali. Dzięki takiej 
formie komunikacji, klient ma szansę śledzenia postępów pracy.

DZIEŃ PRACY W NETCOMPANY
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-up”) o godzinie 9.00, podczas którego każdy omawia postępy swojej 
pracy. Zespół składa się zarówno z konsultantów polskich jak i duń-
skich, dlatego jest to zazwyczaj wideokonferencja. Ważnym elemen-
tem komunikacji jest dyskusja, wzajemna pomoc i wspólne poszuki-
wanie rozwiązań w zespole. 

Po takim spotkaniu zwykle czas na poranną kawę i śniadanie. 
Pracownicy Netcompany mają do dyspozycji szeroki wybór napo-
jów, przekąsek, jogurtów, owoców i warzyw. Często tym spotkaniom 
towarzyszy „burza mózgów”. To też okazja, żeby w mniej formalnych 
okolicznościach wymienić się pomysłami i koncepcjami rozwiązań za-
dań projektowych. Po porannej rozgrzewce rozpoczyna się praca nad 
rozwojem produktu. W Netcompany działa się w mikro-organizacjach. 
Są one integralnym elementem całości. Stała i transparentna komuni-
kacja pomiędzy zespołami, wymaga więc regularnego kontaktu po-
między duńskimi i polskimi kolegami. Dbamy o to, żeby osoby, które do 
nas dołączają miały odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne. 
Zarówno Managerowie, jak i wyłaniani w trakcie projektów liderzy są 
jednocześnie doświadczonymi developerami, co umożliwia im zrozu-
mienie wyzwań, z jakimi spotykają się ich zespoły.

PRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM
Praca merytoryczna jest przeplatana różnego rodzaju formami ko-
munikacji, takimi jak spotkania podsumowujące, czyli retrospektywa 
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społu ma wtedy możliwość przekazania swoich uwag i wskazówek. 
Sugestie i wątpliwości zostają poddawane głosowaniu zespołu. 
Spotkania planujące, które odbywają się zazwyczaj raz na dwa ty-
godnie, służą do podziału pracy w projekcie. Kieruje nimi Manager 
lub Team Leader. Rzadziej odbywają się spotkania demonstracyjne, 
w trakcie których każdy członek zespołu prezentuje fragmenty wy-
konanych prac programistycznych. W tych spotkaniach uczestniczą 
wtedy wszystkie zespoły projektowe, zarówno z Polski, jak i z Danii 
lub Norwegii.

W Netcompany spotkania zespołowe odbywają się nie tylko 
w biurze. Zależy nam, żeby zespół projektowy tworzył zgraną druży-
nę. Stwarzamy wiele okazji do mniej formalnych spotkań. Konsultanci 
zwykle integrują się podczas wspólnych wyjść do restauracji, ale też 
mają okazję uczestniczyć w takich aktywnościach jak: gokarty, strzel-
nica, paintball, laser tag czy masaże – w Polsce i za granicą. Moment 
zakończenia projektu jest długo wyczekiwaną okazją do wspólnego 
świętowania. Netcompany wspiera tworzenie kół zainteresowań tak-
że poza pracą, takich jak: pływanie, squash, badminton, tenis czy piłka 
nożna. Wszelkie tego typu inicjatywy są mile widziane i ważne. 

REKRUTACJA – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ROZMOWY?
Obowiązki konsultanta są bardzo zróżnicowane. Z tego względu pro-
ces rekrutacji w firmach consultingowych ma za zadanie zweryfikować 
nie tylko techniczną wiedzę kandydata, ale również szybkie analityczne 
myślenie. Ważna jest także zdolność prezentowania swoich pomysłów. 
Zadania sprawdzające takie umiejętności obejmują zwykle elementy 
projektowania danego fragmentu prostej aplikacji lub rozwiązanie ła-
migłówki logicznej. 

Ważnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa z Managerem. To 
dobry moment na poznanie miękkich cech osobowości kandydata, 
poziomu komunikatywności oraz poziomu zdolności językowych. Od 
kandydatów oczekuje się często gotowości do podróży służbowych 
oraz elastyczności w zakresie technologii, ponieważ zróżnicowane 
projekty wymagają często użycia innego stosu technologicznego. 

www.netcompany.com/pl/Kariera
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oraz elastyczności w zakresie technologii, ponieważ zróżnicowane 
projekty wymagają często użycia innego stosu technologicznego. 

www.netcompany.com/pl/Kariera



PwC 
Anna Łukawska 
 Koordynator w zespole rekrutacji i budowania wizerunku 
- odpowiedzialna za działania związane z budowaniem 
wizerunku pracodawcy (emplyer branding) i koordynację 
rekrutacji osób bez doświadczenia zawodowego (graduate 
recruitment). Opracowuje strategie działań wizerunkowych, 
współtworzy ofertę rekrutacyjną PwC i organizuje działania 
promocyjne w tym zakresie.

ZDOBĄDŹ PRACĘ PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ
Tym (r)ewolucjom w systemach ekonomicznych towarzyszy nowe 
rozdanie w relacjach pracodawca-pracownik. I nie ulega wątpliwości, 
że to firmy mają w nim słabsze karty. Zatrudnienie i zatrzymanie naj-
bardziej utalentowanych pracowników będzie wyzwaniem znacznie 
większym niż dziś. Oczekiwania najlepszych będą znacząco wpływać 
na kształt rynku pracy. Opieka medyczna, karnety na siłownie, bilety 
do kina, dobra płaca, elastyczny czas pracy czy darmowe owoce – to 
standard, do którego najbardziej utalentowani kandydaci przywykli 
już teraz. W przyszłości równie ważne będzie zapewnienie im realne-
go wpływu na przebieg kariery, możliwości realizacji innowacyjnych 
pomysłów oraz gwarancji pracy, która po prostu „ma sens”. PwC to ro-
zumie, dlatego już dziś zapewnia taką właśnie pracę. Nie przypadkiem 
jedno z głównych haseł kampanii promocyjnej PwC brzmi: – „To tu są 
ludzie, którzy tworzą przyszłość”. 
 – Cenimy ludzi z pasją i energią, wspieramy innowacyjność naszych pra-
cowników, doceniamy osiągane przez nich wyniki i umiemy je wynagradzać 
– mówi Ewa Zmysłowska, dyrektor działu Human Capital PwC w Polsce. 
Ścieżka kariery w PwC to rozwój, wspierany przez programy szkolenio-
we, mentoringowe oraz coachów. To też praca dla firm ze wszystkich 
sektorów gospodarki – od ogromnych koncernów po rodzinne oraz 
nauka od najlepszych i tworzenie rozwiązań odpowiadających na wy-
zwania nowoczesnej rzeczywistości. Szansę na nią ma każdy, bo PwC 
realizuje staże dla studentów każdego roku studiów, bez względu na kie-
runek wykształcenia, tryb nauki czy rodzaj uczelni. Liczy się tylko talent. 
 – Chcemy – dodaje Ewa Zmysłowska – aby pracownicy mieli wpływ na 
przebieg i kształt swoich karier, żeby czuli, że naprawdę współtworzą firmę. 
Podziwiamy i cenimy śmiałych innowatorów, dlatego w ramach globalnej 
sieci PwC coraz większą popularnością cieszy się konkurs – Global Innovation 
Challenge. Skrzydeł dodaje nam fakt, że zwycięzcami ubiegłorocznej świato-
wej edycji byli Polacy – zespół Drone Powered Solutions, zajmujący się bizne-
sowym wykorzystywaniem technologii dronowych – mówi.

Już wkrótce konieczność zapewnienia 
pracownikom szybkiego rozwoju, 
stymulującego intelektualnie środowiska pracy 
i realnego wpływu na kształt kariery wygra 
z korporacyjną rutyną. PwC doskonale to 
rozumie, dlatego pracę przyszłości oferuje już 
dziś mocno wspierając m.in. innowacyjność 
swoich pracowników. A szansę na karierę u tego 
czołowego pracodawcy i okazję do tworzenia 
innowacji ma każdy, bez względu na kierunek 
wykształcenia. Liczy się talent, nie dyplom.

– ludzie, którzy 
   tworzą przyszłość

Nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, automatyzacja 
i robotyzacja przemysłu, nowe usługi oraz zupełnie nieznane 

wcześniej modele biznesowe. W światowych gospodarkach wiele się 
dzieje. A tempo zmian wyprzedziło przewidywania najodważniejszych 
nawet analityków. 

WEŹ KARIERĘ W SWOJE RĘCE
Dzięki tej inicjatywie każdy, kto ma wizję 
i odwagę, by ją realizować może ubiegać się 
o wsparcie. Równe szanse mają pomysły zu-
pełnie nowe – nieznane w firmie wcześniej 
usługi, czy produkty – oraz idee będące uzu-
pełnieniem dla trwających projektów, w tym 
rozwiązania optymalizacyjne. 
– Dla mnie Global Innovation Challenge było 
strzałem w dziesiątkę. W pracy zawsze szukałem 
wyzwań, okazji do realizacji moich pomysłów i w 
PwC wreszcie ją dostałem – mówi Michał Kliś. 
Ma niespełna 30 lat, kilka pomysłów w zana-
drzu i jeden przełomowy już zrealizowany. 
W Tbilisi rozwinął projekt GeoUrbanDesign, 
czyli inteligentne planowanie przestrzenne 
w oparciu o narzędzie analityczne pozwala-
jące korzystać z rozbudowanych danych geo-
-strategicznych
Zaczynał jako stażysta w zespole nierucho-
mości. Podczas pracy nad jednym z projektów 
zaproponował uzupełnienie analizy opartej 
głównie o dane statystyczne parametrami 
geograficznymi. Szybko okazało się, że ten 
kierunek rozwoju narzędzia analitycznego 
ma ogromny potencjał. Dzięki danym geo-
-strategicznym możliwe jest przewidywanie 
rozbudowy miast, prognozowanie trendów, 
a także minimalizowanie ryzyka. W branży 
nieruchomości to bezcenne informacje. PwC 
postanowiło więc wesprzeć Michała. 
Firma zapewniła mu nie tylko pomoc mento-
ra – w sumie 10 godzin indywidualnych sesji, 
zatrudniła dodatkowych pracowników, ale sfi-
nansowała też wymagane licencje. 
Dziś Michał Kliś jest menedżerem, stoi na czele zespołu Geo Analytics, 
który jest odpowiedzialny m.in. za projekt w Gruzji. – Dzięki wsparciu fir-
my mogłem w pewnym sensie stworzyć start-up. A teraz dbam o jego roz-
wój. Gdy zatrudniam ludzi do zespołu szukam takich jak ja – gotowych wziąć 
sprawy w swoje ręce, pomysłowych, bo PwC to miejsce dla nich – mówi. 

UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
Sposobem wsparcia innowacyjności pracowników jest też firmowy 
program Innovation@Poland. Jego owocem jest pomysł dr Tomasza 
Iwanowicza polegający na usprawnieniu pracy audytorów. Iwanowicz 
o sprawozdawczości finansowej wie wszystko: jest starszym mene-
dżerem działu audytu w PwC, biegłym rewi-
dentem, wykładowcą Akademii 
Leona Koźmińskiego. 

W jego pracy najbardziej doskwierała mu 
konieczność żmudnego analizowania 
setek dokumentów. Postanowił więc to 
zmienić. – Chciałem, aby moja praca była 
prostsza, szybsza i lepsza jakościowo – mówi. 
I zaraz dodaje: – Dzięki uporowi i wsparciu 
firmy udało mi się zmienić metodykę badań 
potrzebnych do realizacji sprawozdań finan-
sowych. 
Zanim pomysł wszedł w życie audytor mu-
siał liczyć się z koniecznością analizy i wery-
fikacji nawet 500 rozmaitych dokumentów, 
by doprowadzić projekt do końca. Teraz jest 
ich około 30. Z rozwiązania korzystają audy-
torzy w PwC w Polsce i w krajach regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, a oszczęd-
ności firmy liczone są w milionach. 

ZARABIAJ NA INNOWACJI
Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach 
pracownicy PwC zgłosili ponad 30 innowa-
cyjnych pomysłów. Kilka z nich już na siebie 
i swoich twórców zarabia. Innowatorzy mają 
prawo do części dochodów wynikających 
z komercjalizacji ich rozwiązania, przez dwa 
lata. Od czerwca 2015 r. PwC poświęciło na 
rozwój innowacji łącznie ponad 4 tys. go-
dzin. W pierwszym roku realizacji programu 
w PwC prowadzono kampanię wewnętrzną 
promującą inicjatywę. Dzisiaj Innovation@
Poland cieszy się tak dużą popularnością, 
że kampania jest niepotrzebna, a innowacji 
zgłoszonych przez pracowników przybywa 
z roku na rok. 

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Innovation@Poland to tylko jeden z wielu programów działających 
w PwC z myślą o rozwoju pracowników i w trosce o ich potencjał. 
Oprócz tego firma oferuje pełen pakiet benefitów, atrakcyjne wyna-
grodzenie, programy mentoringowe, bogatą ofertę szkoleń zawodo-
wych, wsparcie w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji. 
Praca w PwC jest okazją do zdobycia różnorodnego doświadczenia, 
poznania i zrozumienia nowoczesnej gospodarki oraz spełnienia za-

wodowych ambicji. Warto też podkreślić, że 
kariera w PwC jest na wyciągnięcie ręki. Firma 
prowadzi programy stażowe już dla studentów 

pierwszego roku studiów – bez względu na 
kierunek, tryb, ani rodzaj uczelni. Bo liczy się 

talent, nie dyplom. 

PwC to jedna z najsilniejszych światowych marek, 
kierująca się trzema głównymi wartościami: 
jakością i doskonałością, pracą zespołową oraz 
przywództwem. Głównym celem strategicznym 
PwC jest „budowanie społecznego zaufania 
i odpowiadanie na kluczowe wyzwania 
współczesnego świata”. To sieć firm działającą 
w 157 krajach. Zatrudnia ponad 223 tysięcy osób. 
W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych 
– w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, 
Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 
a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku 
oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach 
i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 
3 500 osób. 

Więcej: www.pwc.pl/kariera
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WEŹ KARIERĘ W SWOJE RĘCE
Dzięki tej inicjatywie każdy, kto ma wizję 
i odwagę, by ją realizować może ubiegać się 
o wsparcie. Równe szanse mają pomysły zu-
pełnie nowe – nieznane w firmie wcześniej 
usługi, czy produkty – oraz idee będące uzu-
pełnieniem dla trwających projektów, w tym 
rozwiązania optymalizacyjne. 
– Dla mnie Global Innovation Challenge było 
strzałem w dziesiątkę. W pracy zawsze szukałem 
wyzwań, okazji do realizacji moich pomysłów i w 
PwC wreszcie ją dostałem – mówi Michał Kliś. 
Ma niespełna 30 lat, kilka pomysłów w zana-
drzu i jeden przełomowy już zrealizowany. 
W Tbilisi rozwinął projekt GeoUrbanDesign, 
czyli inteligentne planowanie przestrzenne 
w oparciu o narzędzie analityczne pozwala-
jące korzystać z rozbudowanych danych geo-
-strategicznych
Zaczynał jako stażysta w zespole nierucho-
mości. Podczas pracy nad jednym z projektów 
zaproponował uzupełnienie analizy opartej 
głównie o dane statystyczne parametrami 
geograficznymi. Szybko okazało się, że ten 
kierunek rozwoju narzędzia analitycznego 
ma ogromny potencjał. Dzięki danym geo-
-strategicznym możliwe jest przewidywanie 
rozbudowy miast, prognozowanie trendów, 
a także minimalizowanie ryzyka. W branży 
nieruchomości to bezcenne informacje. PwC 
postanowiło więc wesprzeć Michała. 
Firma zapewniła mu nie tylko pomoc mento-
ra – w sumie 10 godzin indywidualnych sesji, 
zatrudniła dodatkowych pracowników, ale sfi-
nansowała też wymagane licencje. 
Dziś Michał Kliś jest menedżerem, stoi na czele zespołu Geo Analytics, 
który jest odpowiedzialny m.in. za projekt w Gruzji. – Dzięki wsparciu fir-
my mogłem w pewnym sensie stworzyć start-up. A teraz dbam o jego roz-
wój. Gdy zatrudniam ludzi do zespołu szukam takich jak ja – gotowych wziąć 
sprawy w swoje ręce, pomysłowych, bo PwC to miejsce dla nich – mówi. 

UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
Sposobem wsparcia innowacyjności pracowników jest też firmowy 
program Innovation@Poland. Jego owocem jest pomysł dr Tomasza 
Iwanowicza polegający na usprawnieniu pracy audytorów. Iwanowicz 
o sprawozdawczości finansowej wie wszystko: jest starszym mene-
dżerem działu audytu w PwC, biegłym rewi-
dentem, wykładowcą Akademii 
Leona Koźmińskiego. 

W jego pracy najbardziej doskwierała mu 
konieczność żmudnego analizowania 
setek dokumentów. Postanowił więc to 
zmienić. – Chciałem, aby moja praca była 
prostsza, szybsza i lepsza jakościowo – mówi. 
I zaraz dodaje: – Dzięki uporowi i wsparciu 
firmy udało mi się zmienić metodykę badań 
potrzebnych do realizacji sprawozdań finan-
sowych. 
Zanim pomysł wszedł w życie audytor mu-
siał liczyć się z koniecznością analizy i wery-
fikacji nawet 500 rozmaitych dokumentów, 
by doprowadzić projekt do końca. Teraz jest 
ich około 30. Z rozwiązania korzystają audy-
torzy w PwC w Polsce i w krajach regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej, a oszczęd-
ności firmy liczone są w milionach. 

ZARABIAJ NA INNOWACJI
Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach 
pracownicy PwC zgłosili ponad 30 innowa-
cyjnych pomysłów. Kilka z nich już na siebie 
i swoich twórców zarabia. Innowatorzy mają 
prawo do części dochodów wynikających 
z komercjalizacji ich rozwiązania, przez dwa 
lata. Od czerwca 2015 r. PwC poświęciło na 
rozwój innowacji łącznie ponad 4 tys. go-
dzin. W pierwszym roku realizacji programu 
w PwC prowadzono kampanię wewnętrzną 
promującą inicjatywę. Dzisiaj Innovation@
Poland cieszy się tak dużą popularnością, 
że kampania jest niepotrzebna, a innowacji 
zgłoszonych przez pracowników przybywa 
z roku na rok. 

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Innovation@Poland to tylko jeden z wielu programów działających 
w PwC z myślą o rozwoju pracowników i w trosce o ich potencjał. 
Oprócz tego firma oferuje pełen pakiet benefitów, atrakcyjne wyna-
grodzenie, programy mentoringowe, bogatą ofertę szkoleń zawodo-
wych, wsparcie w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji. 
Praca w PwC jest okazją do zdobycia różnorodnego doświadczenia, 
poznania i zrozumienia nowoczesnej gospodarki oraz spełnienia za-

wodowych ambicji. Warto też podkreślić, że 
kariera w PwC jest na wyciągnięcie ręki. Firma 
prowadzi programy stażowe już dla studentów 

pierwszego roku studiów – bez względu na 
kierunek, tryb, ani rodzaj uczelni. Bo liczy się 

talent, nie dyplom. 

PwC to jedna z najsilniejszych światowych marek, 
kierująca się trzema głównymi wartościami: 
jakością i doskonałością, pracą zespołową oraz 
przywództwem. Głównym celem strategicznym 
PwC jest „budowanie społecznego zaufania 
i odpowiadanie na kluczowe wyzwania 
współczesnego świata”. To sieć firm działającą 
w 157 krajach. Zatrudnia ponad 223 tysięcy osób. 
W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych 
– w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, 
Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 
a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku 
oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach 
i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniają ponad 
3 500 osób. 

Więcej: www.pwc.pl/kariera
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Aleksandra  Adamska
Asystentka w dziale Sustainable Business 
and Communications na obszar Polski i krajów bałtyckich 
w Unilever. Odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną, 
budowanie zaangażowania pracowników oraz komunikację 
w kanałach digitalowych. Bierze udział w licznych projektach 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. 

Praca ze zrównoważonym rozwojem, 
czyli kariera z pozytywnym 
wpływem na otoczenie

Czym jest dla Ciebie zrównoważony rozwój?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Zrównoważony rozwój daje 
mi duże poczucie wartości dodanej wykonywanej pracy: korzyści finan-
sowe i osobista satysfakcja przestają być jej jedynym produktem, jest 
nim też wkład w rozwój społeczeństwa oraz cegiełka w procesie zmniej-
szania negatywnego wpływu ludzi na środowisko. Jakby to nie brzmiało 
górnolotnie, wystarczy przyjrzeć się temu, co robimy – takie są właśnie 
efekty wielu naszych działań. Krótko mówiąc, praca ze zrównoważonym 
rozwojem służy i mi i otoczeniu. Jest też we mnie poczucie, że mamy 
szansę spłacić chociaż część dużego długu, jaki mamy wo-
bec naszego środowiska i społeczeństwa. Działalność 
ludzka – nie tylko biznesowa, odcisnęła duży 
wpływ na środowisko naturalne, wyrządzając 
wiele szkód, takich jak (według wielu bada-
nych) zmiany klimatyczne. Prowadzenie 
biznesu w sposób zrównoważony 
pozwala również na zmniejszenie 
nierówności międzyludzkiej 
– ekonomicznej, płciowej 
czy bazującej na różni-
cach w pochodzeniu. 
Szczęśliwie, działania 
służące osiągnięciu 
tych celów są bar-
dzo ciekawe. 

Praca ze zrównoważonym rozwojem, 
czyli kariera z pozytywnym 
wpływem na otoczenie

Jakie działania podejmuje Unilever w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju na świecie i w Polsce?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Unilever podejmuje dzia-
łania w dwóch głównych obszarach zrównoważonego rozwoju: 
społecznym oraz środowiskowym, organizujemy mnóstwo akcji na 
poziomie lokalnym i globalnym. 
Żeby ustrukturyzować i efektywnie mierzyć nasze działania, roz-
poczęliśmy w 2010 r. dziesięcioletni program Unilever Sustainable 
Living Plan, który ma poprowadzić do podwojenia naszego biznesu 
przy jednoczesnym osiągnięciu trzech dużych celów: 

  poprawy zdrowia i samopoczucia ponad miliarda osób, 
  zmniejszenia wpływu na środowisko o połowę,
  polepszenia warunków bytowych milionów osób. 

Brzmi ambitnie, ale okazuje się, że da się to zrobić! Wiele z naszych 
mniejszych założeń, które budują te cele zostało już do teraz zreali-
zowanych, a na niektóre docelowy czas działania został wydłużony.
Staramy się zachować szerokie horyzonty: działając w naszych biu-
rach i fabrykach, poprzez pomoc społeczności lokalnej, aż po dzia-
łalność w krajach trzeciego świata. Prowadzimy programy mające na 
celu poprawę samopoczucia naszych pracowników – dla przykładu, 
w ostatnim roku pracownicy biura warszawskiego mogli korzystać 
m.in. z darmowych masaży, lekcji tai-chi czy zajęć biegowych. Na ca-
łym świecie program Lamplighter, w ramach którego organizujemy 
te aktywności, poprawił jakość życia dziesiątek tysięcy pracowników. 
To fascynujące obserwować, jak niewielkie działania na skalę lokalną, 
prowadzone w różnych miejscach na całym świecie, składają się na 
ogromne liczby. Dla przykładu: w naszej zeszłorocznej akcji eduka-
cyjnej dla dzieci z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk wzięło udział 
około 1700 polskich dzieci. Dla porównania ciągu ostatnich 6 lat pro-
gram dotarł na całym świecie w sumie do około 379 milionów ludzi. 
Działając lokalnie, jesteśmy częścią czegoś naprawdę dużego.
Poza tym, dzięki działaniom prowadzonym w wielu krajach, takim 
jak kursy rozwojowe czy szkolenia dla kobiet prowadzących farmy 
w krajach wschodzących, w latach 2010-2016 aż 920 000 kobiet miało 
dostęp do szkoleń umożliwiających umocnienie ich pozycji w środo-
wisku zawodowym. Jednocześnie, w tym samym okresie czasu, firma 
zaoszczędziła 700 milionów euro dzięki ekowydajności osiągniętej 
wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne w wielu lokaliza-
cjach Unilever.
Podejmujemy także działania na znacznie mniejszą skalę, skupiające 
się wyłącznie na lokalnym otoczeniu, prowadząc zbiórki czy akcje dla 
domów samotnej matki czy starszych osób.

Które z tych działań są najbliższe 
Twojemu sercu?

ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: 
Chyba najbliższe mojemu sercu są te 

działania, do których mam okazję 
się przyczynić.  Bez wzglę-

du na tematykę. Myślę, że 
najbliższe mi są programy 
i kampanie edukacyjne, 

które pomagają szerzyć 
świadomość różnych waż-
nych kwestii – nie tylko 

związanych z higieną 

czy odżywianiem, ale także np. z równouprawnieniem, różnorodno-
ścią i tolerancją. W końcu wszystkie duże zmiany zaczynają się od zmia-
ny sposobu myślenia. 

Czym są zrównoważone marki w Unilever?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Zrównoważone marki to 
marki, które mają zdefiniowany Cel Zrównoważonego Rozwoju oraz
oferują produkty, które wpływają korzystanie na stan zdrowia, samo-
poczucia lub odżywiania ludzi i wyprodukowane są z ograniczonym 
negatywnym wpływem na środowisko lub ze zrównoważonych 
surowców. Dobrym przykładem jest marka Lipton. 100% herbaty 
z herbat w saszetkach jest pozyskiwane w sposób zrównoważony 
i posiada certyfikat Rainforest Alliance. Biorąc pod uwagę wszystkie 
typy herbat, te w saszetkach oraz liściaste, aż 75% pochodzi z certy-
fikowanych źródeł. Oprócz tego, w ostatnich latach Lipton prowadził 
programy edukacyjne dla rolników m.in. w Kenii, które miały na celu 
szerzenie najlepszych praktyk oraz zwiększanie wydajności ich pracy. 
W Polsce, Lipton wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Czy Twoim zdaniem zrównoważony rozwój ma znaczenie przy 
wyborze pracodawcy?
ALEKSANDRA ADAMSKA,  UNILEVER: Zdecydowanie. Dla sporej 
części naszych pracowników zaangażowanie Unilevera w zrównowa-
żony rozwój było i jest jednym z głównych powodów, dla którego 
chcą tutaj pracować. Zwłaszcza dla millenialsów, u których świado-
mość potrzeby tego typu działań jest wyjątkowo wysoka. Myślę, że 
wielu spośród moich kolegów zidentyfikowałoby się z moimi odczu-
ciami dotyczącymi pracy ze zrównoważonym rozwojem. Poza tym, 
dla młodych ludzi jest coraz ważniejsze, żeby pracować dla odpowie-
dzialnego pracodawcy, który ma pozytywny wpływ na naszą wspól-
ną przyszłość. 

Czy masz jakieś rady/wskazówki dla osób, które chciałyby 
rozwijać się lub zrobić coś w obszarze zrównoważonego 
rozwoju?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Pewnie – uważam, że 
każdy może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwszym 
krokiem jest zwiększanie swojej świadomości dotyczącej proble-
mów, z jakimi zmaga się ta dziedzina, oraz z dostępnych rozwiązań 
– warto się doszkalać i pogłębiać swoje rozumienie zrównoważone-
go rozwoju. Poza tym, jest wiele działań, które można podejmować 
prywatnie w życiu codziennym, takich jak: oszczędzanie wody, prądu, 
papieru, zaangażowanie w wolontariat, wspieranie lokalnych inicja-
tyw mających korzystny wypływ na otoczenie… Myślę, że inicjaty-
wa jest tu słowem kluczowym, bo zrównoważony rozwój opiera się 
głównie na szukaniu nowych rozwiązań oraz zmianie sposobu my-
ślenia i zwyczajów. Dzięki temu, w codziennych działaniach i proble-
mowych sytuacjach możemy zacząć wybierać rozwiązania, które są 
z jak największą korzyścią dla otoczenia. Oprócz tego, warto wspierać 
firmy i organizacje, działające w sposób zrównoważony – one mają 
największy wpływ na otoczenie, jako że działają często na dużą ska-
lę i na rozległych obszarach. Warto doceniać też inicjatywy lokalne, 
dlatego że, jak widać na wyżej wspomnianych przykładach, stanowią 
one element składowy sumy wszystkich działań podejmowanych na 
świecie, nawet jeśli lokalnie dotyczą tylko małej grupy osób. Jeśli ktoś 
myśli poważnie o karierze w zrównoważonym rozwoju, można pomy-
śleć o wyspecjalizowaniu się w konkretnym obszarze, jak na przykład 
ochrona środowiska. Szczęśliwie, wiele organizacji podejmuje działa-
nia prospołeczne, w których może uczestniczyć każdy, bez względu 
na swój background. Trzeba pamiętać o tym, że zrównoważony roz-
wój to nie dziedzina, która polega tylko na „dawaniu ryby”, ale przede 
wszystkim „dawaniu wędki”: musimy uczyć siebie oraz otoczenie, jakie 
działania zacząć podejmować oraz jakie postawy przyjąć, żeby mieć 
pozytywny wpływ na przyszłość. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Praca ze zrównoważonym rozwojem, 
czyli kariera z pozytywnym 
wpływem na otoczenie

Jakie działania podejmuje Unilever w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju na świecie i w Polsce?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Unilever podejmuje dzia-
łania w dwóch głównych obszarach zrównoważonego rozwoju: 
społecznym oraz środowiskowym, organizujemy mnóstwo akcji na 
poziomie lokalnym i globalnym. 
Żeby ustrukturyzować i efektywnie mierzyć nasze działania, roz-
poczęliśmy w 2010 r. dziesięcioletni program Unilever Sustainable 
Living Plan, który ma poprowadzić do podwojenia naszego biznesu 
przy jednoczesnym osiągnięciu trzech dużych celów: 

  poprawy zdrowia i samopoczucia ponad miliarda osób, 
  zmniejszenia wpływu na środowisko o połowę,
  polepszenia warunków bytowych milionów osób. 

Brzmi ambitnie, ale okazuje się, że da się to zrobić! Wiele z naszych 
mniejszych założeń, które budują te cele zostało już do teraz zreali-
zowanych, a na niektóre docelowy czas działania został wydłużony.
Staramy się zachować szerokie horyzonty: działając w naszych biu-
rach i fabrykach, poprzez pomoc społeczności lokalnej, aż po dzia-
łalność w krajach trzeciego świata. Prowadzimy programy mające na 
celu poprawę samopoczucia naszych pracowników – dla przykładu, 
w ostatnim roku pracownicy biura warszawskiego mogli korzystać 
m.in. z darmowych masaży, lekcji tai-chi czy zajęć biegowych. Na ca-
łym świecie program Lamplighter, w ramach którego organizujemy 
te aktywności, poprawił jakość życia dziesiątek tysięcy pracowników. 
To fascynujące obserwować, jak niewielkie działania na skalę lokalną, 
prowadzone w różnych miejscach na całym świecie, składają się na 
ogromne liczby. Dla przykładu: w naszej zeszłorocznej akcji eduka-
cyjnej dla dzieci z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk wzięło udział 
około 1700 polskich dzieci. Dla porównania ciągu ostatnich 6 lat pro-
gram dotarł na całym świecie w sumie do około 379 milionów ludzi. 
Działając lokalnie, jesteśmy częścią czegoś naprawdę dużego.
Poza tym, dzięki działaniom prowadzonym w wielu krajach, takim 
jak kursy rozwojowe czy szkolenia dla kobiet prowadzących farmy 
w krajach wschodzących, w latach 2010-2016 aż 920 000 kobiet miało 
dostęp do szkoleń umożliwiających umocnienie ich pozycji w środo-
wisku zawodowym. Jednocześnie, w tym samym okresie czasu, firma 
zaoszczędziła 700 milionów euro dzięki ekowydajności osiągniętej 
wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne w wielu lokaliza-
cjach Unilever.
Podejmujemy także działania na znacznie mniejszą skalę, skupiające 
się wyłącznie na lokalnym otoczeniu, prowadząc zbiórki czy akcje dla 
domów samotnej matki czy starszych osób.

Które z tych działań są najbliższe 
Twojemu sercu?

ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: 
Chyba najbliższe mojemu sercu są te 

działania, do których mam okazję 
się przyczynić.  Bez wzglę-

du na tematykę. Myślę, że 
najbliższe mi są programy 
i kampanie edukacyjne, 

które pomagają szerzyć 
świadomość różnych waż-
nych kwestii – nie tylko 

związanych z higieną 

czy odżywianiem, ale także np. z równouprawnieniem, różnorodno-
ścią i tolerancją. W końcu wszystkie duże zmiany zaczynają się od zmia-
ny sposobu myślenia. 

Czym są zrównoważone marki w Unilever?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Zrównoważone marki to 
marki, które mają zdefiniowany Cel Zrównoważonego Rozwoju oraz
oferują produkty, które wpływają korzystanie na stan zdrowia, samo-
poczucia lub odżywiania ludzi i wyprodukowane są z ograniczonym 
negatywnym wpływem na środowisko lub ze zrównoważonych 
surowców. Dobrym przykładem jest marka Lipton. 100% herbaty 
z herbat w saszetkach jest pozyskiwane w sposób zrównoważony 
i posiada certyfikat Rainforest Alliance. Biorąc pod uwagę wszystkie 
typy herbat, te w saszetkach oraz liściaste, aż 75% pochodzi z certy-
fikowanych źródeł. Oprócz tego, w ostatnich latach Lipton prowadził 
programy edukacyjne dla rolników m.in. w Kenii, które miały na celu 
szerzenie najlepszych praktyk oraz zwiększanie wydajności ich pracy. 
W Polsce, Lipton wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Czy Twoim zdaniem zrównoważony rozwój ma znaczenie przy 
wyborze pracodawcy?
ALEKSANDRA ADAMSKA,  UNILEVER: Zdecydowanie. Dla sporej 
części naszych pracowników zaangażowanie Unilevera w zrównowa-
żony rozwój było i jest jednym z głównych powodów, dla którego 
chcą tutaj pracować. Zwłaszcza dla millenialsów, u których świado-
mość potrzeby tego typu działań jest wyjątkowo wysoka. Myślę, że 
wielu spośród moich kolegów zidentyfikowałoby się z moimi odczu-
ciami dotyczącymi pracy ze zrównoważonym rozwojem. Poza tym, 
dla młodych ludzi jest coraz ważniejsze, żeby pracować dla odpowie-
dzialnego pracodawcy, który ma pozytywny wpływ na naszą wspól-
ną przyszłość. 

Czy masz jakieś rady/wskazówki dla osób, które chciałyby 
rozwijać się lub zrobić coś w obszarze zrównoważonego 
rozwoju?
ALEKSANDRA ADAMSKA, UNILEVER: Pewnie – uważam, że 
każdy może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwszym 
krokiem jest zwiększanie swojej świadomości dotyczącej proble-
mów, z jakimi zmaga się ta dziedzina, oraz z dostępnych rozwiązań 
– warto się doszkalać i pogłębiać swoje rozumienie zrównoważone-
go rozwoju. Poza tym, jest wiele działań, które można podejmować 
prywatnie w życiu codziennym, takich jak: oszczędzanie wody, prądu, 
papieru, zaangażowanie w wolontariat, wspieranie lokalnych inicja-
tyw mających korzystny wypływ na otoczenie… Myślę, że inicjaty-
wa jest tu słowem kluczowym, bo zrównoważony rozwój opiera się 
głównie na szukaniu nowych rozwiązań oraz zmianie sposobu my-
ślenia i zwyczajów. Dzięki temu, w codziennych działaniach i proble-
mowych sytuacjach możemy zacząć wybierać rozwiązania, które są 
z jak największą korzyścią dla otoczenia. Oprócz tego, warto wspierać 
firmy i organizacje, działające w sposób zrównoważony – one mają 
największy wpływ na otoczenie, jako że działają często na dużą ska-
lę i na rozległych obszarach. Warto doceniać też inicjatywy lokalne, 
dlatego że, jak widać na wyżej wspomnianych przykładach, stanowią 
one element składowy sumy wszystkich działań podejmowanych na 
świecie, nawet jeśli lokalnie dotyczą tylko małej grupy osób. Jeśli ktoś 
myśli poważnie o karierze w zrównoważonym rozwoju, można pomy-
śleć o wyspecjalizowaniu się w konkretnym obszarze, jak na przykład 
ochrona środowiska. Szczęśliwie, wiele organizacji podejmuje działa-
nia prospołeczne, w których może uczestniczyć każdy, bez względu 
na swój background. Trzeba pamiętać o tym, że zrównoważony roz-
wój to nie dziedzina, która polega tylko na „dawaniu ryby”, ale przede 
wszystkim „dawaniu wędki”: musimy uczyć siebie oraz otoczenie, jakie 
działania zacząć podejmować oraz jakie postawy przyjąć, żeby mieć 
pozytywny wpływ na przyszłość. 

Dziękuję za rozmowę. 
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TOEIC®, stworzony przez Educational Testing Service (ETS), lide-
ra w dziedzinie tworzenia międzynarodowych testów językowych 
(TOEIC®, TOEFL®, TFI™) i badań edukacyjnych, jest globalnie uznanym 
i najczęściej zdawanym testem języka angielskiego w środowisku pra-
cy. Każdego roku do testu TOEIC® przystępuje około 7 milionów kandy-
datów w ponad 160 krajach.

Anna Gutkowska-Zając
Regional Senior Manager, zarządza polskim oddziałem 
organizacji Educational Testing Service (ETS) Global. 
Odpowiada za tworzenie i realizację strategii 
biznesowej firmy. 

Zaletą testu jest jego praktyczność, rzetelność i międzynarodowy wy-
miar. Przed przystąpieniem do testu nie trzeba deklarować swojego 
poziomu znajomości języka. Uzyskany wynik z testu TOEIC® (na ska-
li od 10 do 990 punktów, poziomy od A1 do C1 według skali CEFR/
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) wskaże fak-
tyczny poziom kompetencji językowych. Testu nie można nie zdać, co 
stanowi dodatkową motywację do przystąpienia do niego.
Test TOEIC®, dostosowany do potrzeb globalnego rynku pracy i mię-
dzynarodowego biznesu, to przydatne narzędzie z punktu widzenia 
studentów i absolwentów planujących swoją ścieżkę zawodową. Jeśli 
jesteś nastawiony na rozwój swoich umiejętności, chcesz się wyróżnić 
na rynku pracy, zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonego 
stanowiska, to język angielski, potwierdzony międzynarodowym cer-
tyfikatem, jest jednym z kluczowych elementów, dzięki którym masz 
szansę osiągnąć swój upragniony cel. 

Przygotuj się do testu TOEIC®: 
testujangielski.pl i etsglobal.org/zamawiam

Czy wiesz, że około 50% wszystkich ogłoszeń, 
które pojawiły się w 2017 roku na portalu 
pracuj.pl wymagało znajomości języka 
angielskiego? Określenie „wyniki testu TOEIC® 
mile widziane” coraz częściej pojawia się 
w ogłoszeniach o pracę w różnych sektorach 
gospodarki, np. w usługach, handlu, sprzedaży, 
finansach czy inżynierii. 

Wynik testu TOEIC ® 
mile widziany wśród pracodawców

Zastosowanie testu TOEIC ® na uczelniach wyższych i w środowisku pracy KOD PROMOCYJNY*

ŚRODOWISKO AKADEMICKIE
Na wielu uczelniach wyższych w Polsce, podobnie jak 
na całym świecie wynik testu TOEIC® jest równoważny 
z zaliczeniem egzaminu końcowego z lektoratu z języka 
angielskiego (każda uczelnia indywidualnie ustala progi 
punktowe zaliczające lektoraty).
Student lub absolwent posiadający certyfikat, załączając go 
do CV, informuje pracodawcę o swoich umiejętnościach 
językowych w profesjonalny sposób i tym samym wyróżnia 
się spośród innych kandydatów. Jego szanse na otrzymanie 
wymarzonego stanowiska pracy są zdecydowanie większe. 
Dla studenta planującego wyjazd za granicę, np. 
w ramach programu Erasmus czy dla absolwenta zamie-
rzającego podjąć pracę w międzynarodowej firmie – od-
powiedni wynik testu warunkuje przyjęcie do instytucji, 
do której aplikuje.

ŚRODOWISKO PRACY
Test TOEIC® jest uznawany przez ponad 
14 000 międzynarodowych firm, organi-
zacji i instytucji na całym świecie. 
Pracodawcy stosują wyniki testu 
TOEIC® w celu weryfikacji kompetencji 
językowych kandydatów ubiegających 
się o pracę, potwierdzenia, że dany pra-
cownik może uczestniczyć w delegacji 
zagranicznej lub szkolić się w języku 
angielskim. Działy HR wykorzystują test 
TOEIC® w celu projektowania ścieżek 
kariery, awansu i oceny pracowniczej. 
Ponadto ustalają minimalny próg 
punktowy dla poszczególnych stanowisk, 
określający wymaganą znajomość języka.

Test TOEIC® Listening & Reading 
wraz z certyfikatem tylko za 289 zł ** 

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA TEST? 
Odwiedź:
https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Zamawiam 
Kliknij na „Zarejestruj się na test”
Wybierz „TOEIC® Listening & Reading Test” 
i wybierz odpowiednie miasto
W polu „kod promocyjny” wpisz: pracuj.pl
 
Kontakt : contact-pl@etsglobal.org

*  Kod promocyjny jest ważny od 01.10.2017 do 31.07.2018 
na terenie całej Polski.

**  Oferta dla pierwszych 100 kandydatów. Standardowa 
cena za test wraz z certyfikatem to 426 zł.

 1 Nawiązując do ostatniego zdania wstępu… Jak najłatwiej 
możemy poznać, że firma która wydaje się typową korporacją, 

może być inna niż pozostałe i dać nam wyjątkowe możliwości?
HR Manager: Przywoływana „standardowa” korporacja kojarzy się 
głównie z procesami i ściśle określoną odpowiedzialnością od A do Z. 
To przestrzeń gdzie każdy zna dokładnie swoje miejsce w strukturze. 
Taki sposób zaszeregowania może gwarantować poczucie bezpie-
czeństwa i dużej stablizacji, ale bardzo często rodzi takie ryzyka jak 
brak możliwości rozwijania swoich kompetencji w szerszym kontek-
ście. Nie jest to raczej przestrzeń dla nowego typu pracownika obec-
nego dziś na rynku – Slashies – wszechstronnych, potrzebujących 
sprawdzenia się na wielu różnych płaszczyznach zawodowych. Tutaj, 
warto się zastanowić na jakim etapie rozwoju jest firma? Tylko firma 
na etapie wysokiego wzrostu, z dynamicznym rozwojem może dać 

Bartłomiej Skura
HR Manager dla spółek Eurofins w Polsce. Absolwent 
Uniwerystetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie 
zawodowe w obszarze HR zdobywał w kraju i zagranicą, 
m.in. u naszych południowych sąsiadów w Pradze. Odpowiada 
za budowanie strategii HR w spółkach firmy na terenie Polski. 
Największymi zainteresowaniami z obszaru HR są Talent 
Management & Acquisition oraz Compensation&Benefits.

możliwość wyjścia poza własną strefę komfortu, zdobycia zdywersy-
fikowanych doświadczeń. Te elementy, które możemy zidentyfiko-
wać na etapie udziału w rekrutacji, to nasze indywidualne wrażenia 
z przebiegu tego procesu, kontaktu z Działem Rekrutacji, jak i Hiring 
Managerami. Zadawałbym przygotowane dokładnie pytania na te-
mat kultury organizacyjnej firmy, stopnia sformalizowania (np. styl 
komunikacji, linia raportowania, liczba etapów w trakcie rekrutacji). To 
struktura lean może gwarantować nam szybkość i elastyczność dzia-
łania, efektywne uzyskiwanie informacji i poczucie bycia blisko tych 
informacji. 

2 Jakie szanse czekają na młodych ludzi, dołączających 
do Eurofins, których nie znajdą w typowej korporacji?

HR Manager: Trudno mi przywołać przykład innej firmy z regionu Śląska, 
która rozwijałaby się obecnie tak dynamicznie jak Grupa Eurofins. Nasza 
firma w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła zatrudnienie z 12 000 pracow-
ników do 30 000, a rok do roku powiększa konsekwentnie sprzedaż 
o 37%. W okresie 17 lat wartość naszych akcji na giełdzie wzrosła 223 
razy. To wszystko tworzy środowisko niezwykle dynamiczne, zmienne, 
wymagające, ale przede wszystkim dające ogromne szanse rozwoju 
osobistego. Takie środowisko pozwala bardzo szybko i efektywnie 
doskonalić umiejętności miękkie, bo generuje złożone, różnorodne 
sytuacje biznesowe, z którymi trzeba sobie na bieżąco radzić. I to, co 
zdecydowanie wydaje mi się dużą przewagą, to możliwość spojrze-
nia na pewne procesy z perspektywy makro, a nie jedynie pewnego 
wąskiego wycinka. Chcemy, aby każdy Specjalista pracujący u nas był 
Liderem, który za swój cel ma usprawnianie procesów i poszukiwanie 
nowych rozwiązań poprzez własne doskonalenie i dążenie rozwoju.

3 Skoro Eurofins nie jest typową korporacją, jakich 
nietypowych cech/kompetencji poszukuje u kandydatów?

HR Manager: To jakiego profilu zawodowego poszukuje dana firma 
również może nam sugerować czy jest to typowe środowisko korpo-
racyjne. W Eurofins, w każdym kandydacie aplikującym do naszej firmy, 
poszukujemy na pierwszym miejscu potencjału liderskiego. Stawiamy 
na ludzi samodzielnych, decyzyjnych, otwartych, których motywują 
wyzwania. W kwestii rekrutacji nie jesteśmy otwarci na kompromisy 
i działa to podobnie jak w naszym biznesie laboratoryjnym – gdzie wy-
nik intepretowany jest w systemie zero jedynkowym. Jakich kompe-
tencji poszukujemy? To analityczne podejście, inteligencja biznesowa, 
globalne spojrzenie na proces. Nie interesuje nas odtwórcze myślenie. 
Szukamy osób, które są elastyczne i wychodzą poza schematy, wnoszą 
wartość dodaną. 

Wywiadu udzielił Bartłomiej Skura 

Czy każda firma, która jest z definicji korporacją 
będzie ograniczać nas do wąskiego zakresu 
działania, narzucać bardzo konkretną rolę, 
obligować do postępowania według licznych 
i ściśle określonych procedur? Zapraszamy 
do zapoznania się z rozmową z HR Managerem 
która pokazuje, jak na etapie szukania pracy 
zdiagnozować czy taki model firmy może 
zaoferować nam jednak inną jakość pracy, 
wpisującą się obecnie w najbardziej pożądane 
przez młodych pracowników wartości.
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Bartłomiej Skura
HR Manager dla spółek Eurofins w Polsce. Absolwent 
Uniwerystetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie 
zawodowe w obszarze HR zdobywał w kraju i zagranicą, 
m.in. u naszych południowych sąsiadów w Pradze. Odpowiada 
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Największymi zainteresowaniami z obszaru HR są Talent 
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nia na pewne procesy z perspektywy makro, a nie jedynie pewnego 
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Liderem, który za swój cel ma usprawnianie procesów i poszukiwanie 
nowych rozwiązań poprzez własne doskonalenie i dążenie rozwoju.

3 Skoro Eurofins nie jest typową korporacją, jakich 
nietypowych cech/kompetencji poszukuje u kandydatów?

HR Manager: To jakiego profilu zawodowego poszukuje dana firma 
również może nam sugerować czy jest to typowe środowisko korpo-
racyjne. W Eurofins, w każdym kandydacie aplikującym do naszej firmy, 
poszukujemy na pierwszym miejscu potencjału liderskiego. Stawiamy 
na ludzi samodzielnych, decyzyjnych, otwartych, których motywują 
wyzwania. W kwestii rekrutacji nie jesteśmy otwarci na kompromisy 
i działa to podobnie jak w naszym biznesie laboratoryjnym – gdzie wy-
nik intepretowany jest w systemie zero jedynkowym. Jakich kompe-
tencji poszukujemy? To analityczne podejście, inteligencja biznesowa, 
globalne spojrzenie na proces. Nie interesuje nas odtwórcze myślenie. 
Szukamy osób, które są elastyczne i wychodzą poza schematy, wnoszą 
wartość dodaną. 

Wywiadu udzielił Bartłomiej Skura 

Czy każda firma, która jest z definicji korporacją 
będzie ograniczać nas do wąskiego zakresu 
działania, narzucać bardzo konkretną rolę, 
obligować do postępowania według licznych 
i ściśle określonych procedur? Zapraszamy 
do zapoznania się z rozmową z HR Managerem 
która pokazuje, jak na etapie szukania pracy 
zdiagnozować czy taki model firmy może 
zaoferować nam jednak inną jakość pracy, 
wpisującą się obecnie w najbardziej pożądane 
przez młodych pracowników wartości.
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CZEGO MOŻE SPODZIEWAĆ SIĘ ABSOLWENT 
LUB MŁODY SPECJALISTA PO PRZEKROCZENIU 
NASZEGO PROGU?
Nie ma u nas sztywnych zasad rozwoju zawodowego, szczegółowe-
go badania ocen na dyplomie, ani ograniczenia czasowego dotyczą-
cego awansu. Niepotrzebnym procedurom mówimy zdecydowane 
„NIE”.
Do każdego kandydata na etapie rekrutacji podchodzimy indywidual-
nie. Czasem studia są ważne i ukończenie kierunku technicznego po-
maga w karierze w Hemmersbach. Stawiamy jednak na doświadczenie 
lub chęć jego zdobycia, pasję i praktyczne umiejętności.

Edyta Kosińska
Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju

ŚCIEŻKA KARIERY W HEMMERSBACH
Istnieje kategoryzacja stanowisk i poziomy umiejętności w systemach 
do oceny kompetencji naszych pracowników, ale nie mamy scenariu-
sza na karierę dla każdego. W Hemmersbach skupiamy się na możliwo-
ściach, a nie na tym, ile czasu musi minąć, abyś dostał awans. Obecnie, 
firma liczy 2500 pracowników na całym świecie, a w ciągu ostatnich 
dwóch lat, podwoiliśmy ich liczbę w Polsce. Stworzyliśmy też centrum 
usług wsparcia dla naszych wewnętrznych klientów. Pracując u nas, 
wiesz, że Twoja kariera może rozwijać się w równie szybkim tempie.

CZEGO JESZCZE MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?
W Hemmersbach panuje przyjazna atmosfera – od recepcji po open 
space. Firma bardzo stawia na życzliwość względem siebie, dlatego 
zespoły są świetnie zgrane. Pomagamy sobie nawzajem w każdym 
możliwym aspekcie. Widać to również po pracy, ponieważ lubimy się 
ze sobą spotykać po godzinach.
Jest to środowisko międzynarodowe, co sprawia, że otwartość jest jed-
ną z naszych dewiz. W swojej codziennej pracy będziesz rozmawiał ze 
współpracownikami z pozostałych 33 oddziałów.
Nawet na stanowisku Juniora możesz mieć wpływ na przyszłość swoją, 
zespołu, a nawet całej firmy. Stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu 
codzienna praca jest lepsza i bardziej komfortowa, a każda sugestia, 
która zostaje wprowadzona w życie, jest nagradzana. 
Dla wszystkich, nawet nowo przyjętych pracowników, jest dostęp-
ny pakiet benefitów, w który wlicza się darmowy transport do pracy 
i z powrotem, częściowo płatne obiady, karta Multisport, prywatna 
opieka medyczna oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie.

JAK ZATRZYMUJEMY NASZYCH PRACOWNIKÓW?
Szczerość sprawia, że nasi pracownicy nam ufają i zostają z nami na 
lata. O wszystkich wadach i zaletach naszej codziennej pracy rozma-
wiamy ze sobą otwarcie. Popieramy niezależność, dajemy przestrzeń 
do kształtowania i usprawniania wewnętrznych procesów w firmie. 
Efektywną współpracę i zadowolenie z niej gwarantuje nam duża 
otwartość, przyjazna atmosfera oraz dynamiczne środowisko umożli-
wiające szybki rozwój w strukturach Hemmersbach.  

Dzisiejszy rynek pracy oferuje każdemu 
ogromne możliwości rozwoju kariery. 
Poszukujący zatrudnienia często zastanawiają 
się nad nieformalną stroną firmy, czy ma ona 
„korpo zasady” i jakie warunki trzeba spełniać, 
by zostać przyjętym, a później awansować. 
W Hemmersbach dokładamy wszelkich 
starań, aby mimo szybkiego rozwoju, 
zapewnić pracownikom znakomite 
warunki pracy.

Hemmersbach 
firma inna niż wszystkie

W ING Services Polska promujemy 
innowacyjne rozwiązania i umożliwiamy ich 
realizację, czego świetnym przykładem była 
organizacja globalnego hackathonu 
ING 24H-CodING. 12 i 13 maja w Katowicach 
spotkało się blisko 400 programistów z całego 
świata. 

24H-CodING to największa impreza IT, jaką Grupa ING organizowała 
w Polsce. To także jeden z największych hackathonów organizowa-
nych w ostatnim czasie nad Wisłą. Wzięło w nim udział blisko 400 
uczestników z 11 krajów. W tym gronie znalazły się również 3 zespoły 
z ING Services Polska. Przez 24 godziny uczestnicy pracowali nad 55 
pomysłami, których celem było wzbogacenie ekosystemu usług finan-
sowych ING. 
„Programowanie ma przyszłość. Warto powtarzać to ludziom w mło-
dym wieku i namawiać ich do nauki kodowania, ponieważ nasza dzi-
siejsza rzeczywistość oparta jest na cyfrowych aplikacjach. Ten kto po-
trafi wykorzystać współczesne zdobycze techniki – wygrywa” – mówił 
w czasie 24H-CodING Krzysztof Król, Dyrektor Obszaru Data Platform, 
ING Services Polska.
Podczas hackathonu uczestnicy wykorzystywali symulację API, przygo-
towaną w oparciu o wytyczne dyrektywy PSD2. Jest to dyrektywa unij-
na regulująca rynek płatności. Jej głównym celem jest zwiększenie do-
stępności danych bankowych i wzrost możliwości tworzenia nowych 
usług wspierających obsługę klienta. Jednym z założeń dyrektywy jest 
umożliwienie dostępu do rachunku bankowego podmiotom trzecim. 
Nowa regulacja europejska sprawi, że zewnętrzne aplikacje będą mogły 
połączyć się z naszym kontem bankowym niemal tak samo jak różne 
serwisy łączą się z naszymi kontami na Facebook czy Twitterze. 
Nasza impreza była doskonałą okazją do wcześniejszego poznania 
i przetestowania możliwości, które od 2018 roku staną się standardem. 
„Połączenie branży IT i finansów to unikatowe miejsce dla osób, któ-
re chcą się rozwijać w kierunkach technologicznych. Dlatego, że tutaj 
mamy do czynienia ze złożonymi problemami na szeroką skalę, jak 
również z bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami. Trudno mi znaleźć 
lepsze miejsce do pracy dla młodych ludzi, którzy chcą wyznaczać 

trendy w świecie nowych technologii” – mówił podczas hackathonu 
Michał Paprocki, Prezes Zarządu ING Services Polska.
 „Hackathon 24H-CodING to dla mnie wspaniałe wydarzenie – pełne 
energii i inżynierskiej pracy przez 24 godziny non stop” – powiedział 
Dominik Sowa, Dyrektor Obszaru Enterprise Architecture, ING Services 
Polska. „Szukamy wspaniałych inżynierów, takich którzy na prawdę 
chcą zrobić coś nowego – wymyślać od nowa świat. Nie tylko w ban-
kowości, ale w naszym realnym życiu” – dodał Dominik podczas hac-
kathonu. 
„W ING Services Polska stawiamy na osoby młode, które pasję i wie-
dzę z wąskiej dyscypliny są w stanie połączyć z szerszym spojrzeniem 
na problem. Dlatego budujemy zespoły szeroko podchodzące do 
tematyki IT, bezpieczeństwa, przetwarzania w chmurze czy też wdra-
żania innowacyjnych technologii. Oczekujemy przedsiębiorczości 
i determinacji, a w zamian oferujemy bardzo partnerskie środowisko 
pracy, intensywny plan rozwoju i certyfikacji oraz możliwość udzia-
łu w ciekawych inicjatywach, takich jak hackathon” – podsumował 
Michał Paprocki.
24H-CodING w Katowicach wygrała drużyna Speednet z Trójmiasta, 
która przygotowała aplikację PubbING. Umożliwia ona rezerwację 
miejsca i złożenie zamówienia w pubie lub restauracji przed przyby-
ciem na miejsce oraz mobilną płatność bez sięgania do portfela czy 
proszenia kelnera do stolika. 
Na drugim miejscu podium stanęła drużyna z ING Services Polska 
– ShoppING. Specjaliści IT z naszej firmy zaprogramowali aplikację 
służącą do robienia codziennych zakupów w marketach. „Dobry re-
zultat osiągnęliśmy dzięki zgraniu, dyscyplinie i współpracy wszystkich 
członków zespołu. Zaoszczędziliśmy trochę czasu w stosunku do in-
nych teamów nie kładąc się spać – w sumie cały zespół przespał może 
2 godziny. Dobry humor i dawka skocznej muzyki również nas nie 
opuszczała” – mówili członkowie zespołu ShoppING. „Wszyscy byliśmy 
zachwyceni lokalizacją, organizacją oraz atrakcjami, które urozmaicały 
i umilały czas w trakcie wydarzenia. Już nie możemy doczekać się ko-
lejnego takiego eventu”.
Wszyscy nie możemy się już doczekać kolejnego hackathonu ING. 

Zobacz film 
z 24H-CodING (QR Code)

Wymyślaj świat od nowa
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spotkało się blisko 400 programistów z całego 
świata. 
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dym wieku i namawiać ich do nauki kodowania, ponieważ nasza dzi-
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Nasza impreza była doskonałą okazją do wcześniejszego poznania 
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tematyki IT, bezpieczeństwa, przetwarzania w chmurze czy też wdra-
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i determinacji, a w zamian oferujemy bardzo partnerskie środowisko 
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łu w ciekawych inicjatywach, takich jak hackathon” – podsumował 
Michał Paprocki.
24H-CodING w Katowicach wygrała drużyna Speednet z Trójmiasta, 
która przygotowała aplikację PubbING. Umożliwia ona rezerwację 
miejsca i złożenie zamówienia w pubie lub restauracji przed przyby-
ciem na miejsce oraz mobilną płatność bez sięgania do portfela czy 
proszenia kelnera do stolika. 
Na drugim miejscu podium stanęła drużyna z ING Services Polska 
– ShoppING. Specjaliści IT z naszej firmy zaprogramowali aplikację 
służącą do robienia codziennych zakupów w marketach. „Dobry re-
zultat osiągnęliśmy dzięki zgraniu, dyscyplinie i współpracy wszystkich 
członków zespołu. Zaoszczędziliśmy trochę czasu w stosunku do in-
nych teamów nie kładąc się spać – w sumie cały zespół przespał może 
2 godziny. Dobry humor i dawka skocznej muzyki również nas nie 
opuszczała” – mówili członkowie zespołu ShoppING. „Wszyscy byliśmy 
zachwyceni lokalizacją, organizacją oraz atrakcjami, które urozmaicały 
i umilały czas w trakcie wydarzenia. Już nie możemy doczekać się ko-
lejnego takiego eventu”.
Wszyscy nie możemy się już doczekać kolejnego hackathonu ING. 

Zobacz film 
z 24H-CodING (QR Code)
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PROGRAM STAŻOWY ABSOLWENT
Program Absolwent realizujemy z powodzeniem od kilku lat. W jego ra-
mach oferujemy dziś stanowisko Menedżera Zespołu w Departamencie 
Sprzedaży oraz stanowiska specjalistyczne w Departamencie Logistyki, 
Zakupu oraz w Pionie Kadr i Płac. Program realizowany jest w oparciu 
o umowę o pracę na okres 12 miesięcy oraz wnikliwie przygotowany 
plan wdrożenia. Po jego ukończeniu najlepszych uczestników zapra-
szamy do stałej współpracy. 

DLA KOGO PROGRAM ABSOLWENT? 
Program skierowany jest do studentów ostatnich lat, dyspozycyjnych 
i gotowych połączyć naukę z pracą na pełny etat. To także szansa dla 
świeżo upieczonych absolwentów różnych kierunków na rozpoczęcie 
zawodowych wyzwań i wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycz-
nej nabytej podczas studiów. 
Program Absolwent daje przepustkę nie tylko do stałego zatrudnienia 
i możliwość awansu wewnętrznego. To przede wszystkim szansa na 
realizację interesujących zadań i podejmowanie ciekawych wyzwań, 
a także możliwość odbycia szkoleń z różnych dziedzin wiedzy, nauki 
języków obcych oraz uczestnictwa w różnorodnych projektach. Wśród 
absolwentów programu są osoby obecnie piastujące wysokie stano-
wiska menedżerskie.

KAUFLAND NA TARGACH PRACY
Płatne staże absolwenckie oraz praktyki wakacyjne promowane są każ-
dego roku podczas targów pracy, w których bierzemy udział zarówno 
wiosną, jak i jesienią w największych ośrodkach akademickich w Polsce. 

Małgorzata Ławnik
Dyrektor Pionu Personalnego, 
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.

Nasza obecność na targach związana jest nie tylko z promocją aktual-
nej oferty zatrudnienia, ale także z propagowaniem fachowej wiedzy, 
która w środowisku akademickim jest bezcenna. W związku z tym an-
gażujemy się w organizację warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz na-
wiązujemy bezpośredni kontakt z kandydatami do pracy. Jednocześnie 
prezentujemy środowisko naszej branży i kulturę organizacyjną.

CO OPRÓCZ UMOWY O PRACĘ?
Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 
Pierwsza umowa jest na czas określony, kolejną zawsze zawieramy 
na czas nieokreślony. Każdy nowo zatrudniony pracownik w momen-
cie otrzymania drugiej umowy otrzymuje automatycznie podwyżkę. 
W umowie znajduje się także zapis o kolejnym wzroście wynagrodze-
nia, z precyzyjnie określonym terminem i kwotą. 
W ramach benefitów wszyscy pracownicy otrzymują paczki mikołaj-
kowe i dwa razy w roku bony zakupowe do zrealizowania w naszych 
marketach. Pracownikom naszej firmy przysługuje dofinansowanie do 
zorganizowanego wypoczynku oraz możliwość wzięcia udziału w co-
rocznej imprezie rekreacyjnej. Ponadto nasi pracownicy mogą na bardzo 
atrakcyjnych warunkach przystąpić do programu grupowego ubezpie-
czenia na życie. W trosce o ich zdrowie oferujemy pakiet opieki zdrowot-
nej oraz możliwość korzystania z karty sportowej. Jesteśmy nowoczesną 
firmą, dlatego stale zwiększamy naszą atrakcyjność – wkrótce przy cen-
trali firmy otworzymy własną restaurację i klub fitness, do których dostęp 
będą mieć wyłącznie pracownicy naszej firmy oraz nasi goście. 

DLACZEGO MY?
Nasza firma jest idealnym miejscem dla każdego, kto chciałby praco-
wać w środowisku międzynarodowym. U nas czekają zadania, które re-
alizujemy we współpracy z zagranicznymi kolegami. W zależności od 
obszaru zatrudnienia istnieje także możliwość zdobycia doświadczenia 
w jednej z naszych europejskich spółek poza granicami kraju. 
Lepiej robić karierę…
… bo przyszłość naszej firmy to ludzie, którzy realizują cele, są zaan-
gażowani, kompetentni i – tak jak my – chcą działać z pasją w branży 
handlowej. 

Przystępując do jednego z naszych programów 
stażowych, masz szansę rozwinąć swoją karierę 
nie tylko w obszarze sprzedaży, ale również 
w nieruchomościach, logistyce, zakupie czy 
administracji. Wystarczy wziąć sprawy w swoje 
ręce i świadomie zaplanować własną przyszłość.

Lepiej czekać na szansę 
czy samemu ją stworzyć?

Oczywiście, dziś można by powiedzieć, iż nie ma w ogóle bezrobot-
nych osób, które cokolwiek potrafią i wykazują chodź odrobinkę 

chęci, a specjaliści wybierają dziś pracodawców, którzy im pasują. Czy 
to jednak znaczy, iż nie trzeba się już aż tak dokładnie zastanawiać nad 
wyborem dobrej i stabilnej branży? Oczywiście nie! Jest bowiem duża 
różnica między posiadaniem „jakiejś” pracy i „robieniu” solidnej kariery. 
Spotykam mnóstwo osób, które co dwa lata zmieniają branżę i myślą, 
że się przez to rozwijają. Co za bzdura. Aby robić karierę, trzeba zostać 
artystą w danej dziedzinie. Aby stać się artystą, trzeba być cierpliwym 
i wytrwałym. Dlaczego mówię o tym w nawiązaniu do zawodu spedy-
tora? Już  wyjaśniam.
Spedytora–artystę cechuje dobre wykształcenie, znajomość języków 
obcych, zaradność, samodzielność, przewidywalność, ciekawość 
i przede wszystkim, doświadczenie. Spedycja polega na organizacji 
transportu. LIT Polska Spółka z o.o. zajmuje się organizacją transportu 

Paweł Żaboklicki
Prezes Zarządu LIT-LOGISTIC-INFORMATION-TRANSPORTE 
POLSKA Sp. z o.o. Absolvent DAV – Deutsche Anssenhandels-
und Verkehrsakademie w Bremen.

drogowego w krajach UE. Z jednej strony stoi klient/producent, który 
ma towar do przewiezienia, a z drugiej strony firma transportowa, 
która szuka zlecenia dla swojego taboru. Zadaniem spedytora jest 
zrozumienie potrzeb klienta i dopasowanie ich do możliwości firmy 
transportowej. Robiąc to, spedytor musi mieć wiedzę z zakresu pra-
wa przewozowego, prawa pracy kierowców, umieć się porozumieć 
z międzynarodowymi klientami i przewidzieć przeróżne sytuacje. 
Każdy dzień w naszej branży jest inny i to czyni ją taką ciekawą. 
Spedytor zarabia na różnicy między ceną klienta, a ceną przewoźni-
ka. Dobry spedytor ma wiele kontaktów i uczestniczył w wielu sytu-
acjach. To doświadczenie jest niezbędne do podejmowania trafnych 
decyzj i lukratywnych zleceń. I właśnie te przez lata zebrane doświad-
czenia, odwdzięczają się stabilnością zatrudnienia i bardzo dobrymi 
zarobkami.
W Niemczech istnieje system dualny nauczania zawodu. Wykształcenie 
spedytora trwa trzy lata. My w LIT Polska kształcimy również. U nas 
trwa to dwa lata. Uczniowie otrzymują od nas szkolenia wewnętrzne 
i zewnętrzne. Uczymy wszystkiego – podstaw prawnych, języka nie-
mieckiego, umiejętności komunikacji z klientem... Ale przede wszyst-
kim uczniowie mają możliwość pracy pod kontrolą doświadczonych 
spedytorów i zbierania własnych doświadczeń. 
Pracuję w tej branży od 20. lat i mimo różnych sytuacji na rynku pracy, 
zawód spedytora był zawsze pod każdym względem atrakcyjny. W na-
wiązaniu do ostatnich badań na temat zmian na rynku, spowodowa-
nych szerszym zastosowaniem robotów, 48% programistów może być 
zastąpionych przez roboty, 5% lekarzy... ale tylko 1,2% przedstawicieli 
handlowych i logistyków, do których należą też spedytorzy. Ich praca 
jest po prostu zbyt różnorodna, poza tym ludzie zawsze będą prefero-
wali kontakt z innymi ludźmi. 
Zapraszam Was wszystkich serdecznie na wspaniałe dwa lata nauki 
i piękną karierę do LIT Polska w Zielonej Górze. 

To stwierdzenie wypowiedziałem rok temu 
na spotkaniu z Pracuj.pl w Poznaniu, 
na temat employer brandingu. Od tego czasu 
systematycznie się nad tym zastanawiałem. 

Nie ma bezrobotnych spedytorów
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Oczywiście, dziś można by powiedzieć, iż nie ma w ogóle bezrobot-
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chęci, a specjaliści wybierają dziś pracodawców, którzy im pasują. Czy 
to jednak znaczy, iż nie trzeba się już aż tak dokładnie zastanawiać nad 
wyborem dobrej i stabilnej branży? Oczywiście nie! Jest bowiem duża 
różnica między posiadaniem „jakiejś” pracy i „robieniu” solidnej kariery. 
Spotykam mnóstwo osób, które co dwa lata zmieniają branżę i myślą, 
że się przez to rozwijają. Co za bzdura. Aby robić karierę, trzeba zostać 
artystą w danej dziedzinie. Aby stać się artystą, trzeba być cierpliwym 
i wytrwałym. Dlaczego mówię o tym w nawiązaniu do zawodu spedy-
tora? Już  wyjaśniam.
Spedytora–artystę cechuje dobre wykształcenie, znajomość języków 
obcych, zaradność, samodzielność, przewidywalność, ciekawość 
i przede wszystkim, doświadczenie. Spedycja polega na organizacji 
transportu. LIT Polska Spółka z o.o. zajmuje się organizacją transportu 

Paweł Żaboklicki
Prezes Zarządu LIT-LOGISTIC-INFORMATION-TRANSPORTE 
POLSKA Sp. z o.o. Absolvent DAV – Deutsche Anssenhandels-
und Verkehrsakademie w Bremen.
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ma towar do przewiezienia, a z drugiej strony firma transportowa, 
która szuka zlecenia dla swojego taboru. Zadaniem spedytora jest 
zrozumienie potrzeb klienta i dopasowanie ich do możliwości firmy 
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wa przewozowego, prawa pracy kierowców, umieć się porozumieć 
z międzynarodowymi klientami i przewidzieć przeróżne sytuacje. 
Każdy dzień w naszej branży jest inny i to czyni ją taką ciekawą. 
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acjach. To doświadczenie jest niezbędne do podejmowania trafnych 
decyzj i lukratywnych zleceń. I właśnie te przez lata zebrane doświad-
czenia, odwdzięczają się stabilnością zatrudnienia i bardzo dobrymi 
zarobkami.
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spedytora trwa trzy lata. My w LIT Polska kształcimy również. U nas 
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i zewnętrzne. Uczymy wszystkiego – podstaw prawnych, języka nie-
mieckiego, umiejętności komunikacji z klientem... Ale przede wszyst-
kim uczniowie mają możliwość pracy pod kontrolą doświadczonych 
spedytorów i zbierania własnych doświadczeń. 
Pracuję w tej branży od 20. lat i mimo różnych sytuacji na rynku pracy, 
zawód spedytora był zawsze pod każdym względem atrakcyjny. W na-
wiązaniu do ostatnich badań na temat zmian na rynku, spowodowa-
nych szerszym zastosowaniem robotów, 48% programistów może być 
zastąpionych przez roboty, 5% lekarzy... ale tylko 1,2% przedstawicieli 
handlowych i logistyków, do których należą też spedytorzy. Ich praca 
jest po prostu zbyt różnorodna, poza tym ludzie zawsze będą prefero-
wali kontakt z innymi ludźmi. 
Zapraszam Was wszystkich serdecznie na wspaniałe dwa lata nauki 
i piękną karierę do LIT Polska w Zielonej Górze. 

To stwierdzenie wypowiedziałem rok temu 
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Agnieszka Rozmus
Starszy Koordynator ds. Personalnych w UTC Aerospace 
Systems. Koordynuje działania w zakresie rekrutacji 
i employer brandingu.

Kim są dzisiejsi ,,Zawodowcy’’ i gdzie ich 
szukać? Takie pytanie zadaje sobie wielu 

pracodawców. Rynek pracy bardzo szyb-
ko się rozwija, a wiele nowych firm wybiera 
Polskę jako idealne miejsce do inwestowania. 
Pomimo tak sprzyjającej sytuacji na rynku 
brakuje tzw. ,,rąk do pracy’’. Jak to jest moż-
liwe? Niestety, brakuje osób, które byłyby 
odpowiednio przygotowane do wykony-
wania konkretnych zawodów typu: opera-
tor obróbki skrawaniem, technik mechanik, 
monter, elektryk, spawacz, tokarz etc. Jaką 
zatem obrać strategię wobec zaistniałej sy-
tuacji? UTC Aerospace Systems znalazło na to 
sposób, a mianowicie bardzo mocno wspiera 
szkolnictwo zawodowe i techniczne. Objęliśmy patronatem jedną z klas 
w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, umożliwiając 
młodym ludziom odbycie praktyki, czego rezultatem jest namacalny 
kontakt z codzienną pracą w UTC Aerospace Systems. Chcemy poka-
zać młodym ludziom, że warto postawić na konkretny zawód, który 
pozwoli bardzo szybko zdobyć nie tylko cenne doświadczenie, lecz 
także niezależność. Zależy nam, by utwierdzić ich w przekonaniu, 
że wybór, jakiego dokonali, jest trafny, bo właśnie tu czekają na nich 
miejsca pracy. Na chwilę obecną takie działania przynoszą rezultaty 
w postaci zatrudnionych absolwentów, którzy w naszej firmie stawiają 
pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej. Oczywiście praktyki i sta-
że w UTC Aerospace Systems są otwarte dla każdego studenta i ab-
solwenta. Ważne, aby miał wykształcenie techniczne lub studiował na 
takim właśnie kierunku.

ZAWODOWIEC Z DYPLOMEM
UTC Aerospace Systems bardzo mocno wspiera także swoich pra-
cowników w dalszym rozwoju, podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych, zdobywaniu nowego wykształcenia. W naszej ofercie dla pra-
cowników jest tzw. Scholar Program, dzięki któremu ,,Zawodowcy’’ 
zatrudnieni w naszej firmie mogą zdobywać nowe wykształcenie na 
renomowanych uczelniach w całej Polsce. Jeszcze niedawno wie-
lu ludzi oceniało człowieka po dyplomie, przez co nie doceniało się 
osób, które ukończyły szkoły techniczne czy zawodowe. Dlatego 
wielu młodych ludzi pomimo chęci zdobycia zawodu wstydziło 
się przyznać, że kończyło szkołę zawodową lub że planuje rozpo-
cząć naukę w takiej placówce. UTC Aerospace Systems promuje 
i wspiera szkolnictwo zawodowe i techniczne, co więcej wychodzimy 
z założenia, że ,,Modnie jest być Zawodowcem’’. 
Obecna kampania „Razem tworzymy wielkie rzeczy” ma na celu 
zwrócenie uwagi na to, że to człowiek jest najbardziej potrzebny, 
aby wszystkie elementy składowe firmy odpowiednio działały. A UTC 
Aerospace Systems stawia na człowieka, a szczególnie z wykształce-
niem zawodowym i technicznym.  

Każdy z nas kiedyś stanie, bądź stanął przed 
pytaniem „co dalej?”, „jaką wybrać drogę?”, 
„w jakim kierunku chcę się rozwijać i co chcę 
osiągnąć w życiu?”. Wybór niestety nie jest 
łatwy, bo dzisiejszy świat proponuje wiele 
możliwości i trudno jest podjąć jednoznaczną 
decyzję. Faktem jednak jest, że dzisiejszy rynek 
pracy cierpi na deficyt tzw. ,,Zawodowców’’.

UTC Aerospace Systems 
stawia na Zawodowców

tekstów na stronę internetową, prowadzenie radiowęzła – ucznio-
wie i studenci mogą rozwijać swoje zdolności na wiele sposobów. 
Aktywność pozalekcyjna lub studencka w okresie nauki może wzbo-
gacić dokumenty aplikacyjne.

4  WSPOMNIJ O SWOICH PLANACH ZAWODOWYCH
Warto opisać w liście motywacyjnym cele zawodowe, jakie chciałbyś 
osiągnąć. Możesz np. napisać, że w przyszłości chcesz być dziennika-
rzem, który specjalizuje się w dziedzinie gospodarki. Wskaż, w jaki spo-
sób praktyki w danej firmie mogą Cię do tego przygotować.

5  SKUP SIĘ NA SWOICH MOCNYCH STRONACH
Tworząc list motywacyjny, przedstaw swoje zalety. Udowodnij, że masz 
świadomość swoich mocnych stron i wiesz, jak możesz je wykorzystać 
w życiu zawodowym, na korzyść firmy, do której aplikujesz.

6  OPISZ KOMPETENCJE
Redagując list motywacyjny, możesz wspomnieć o kompetencjach 
miękkich, dzięki którym dobrze sprawdzisz się jako praktykant. Pisząc 
np. o umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikatywności, kre-
atywności itd., powołuj się na konkretne przykłady i doświadczenia. 
Wskaż, jakie zadania i sukcesy potwierdzają, że posiadasz konkretne 
cechy. Kompetencje twarde również mają znaczenie. Chodzi o zdo-
bycie podczas studiów np. certyfikatu językowego czy dodatkowych 
uprawnień – wychowawcy kolonijnego, instruktora, przewodnika gór-
skiego itd.

7  OPISZ SWOJE PASJE
W CV pojawiają się informacje na temat tego, co robisz w wolnym 
czasie. Możesz rozwinąć to zagadnienie w liście motywacyjnym. 
Doskonale, jeśli zainteresowania, jakie posiadasz, pozwalają Ci rozwijać 
kompetencje przydatne na określonym stanowisku. Potencjalny radio-
wiec, który pasjonuje się kultowymi audycjami radiowymi i ma dobrą 
dykcję albo lekkie pióro, może sobie dobrze radzić w roli praktykanta. 
Jeśli na przykład chciałbyś zajmować się promocją literatury dziecięcej, 
dobrze, by ta dziedzina Cię fascynowała. Pasjonaci potrafią w ciekawy 
sposób opowiadać o konkretnym zagadnieniu. 

7 porad, 
Dzięki stażom i praktykom masz okazję 
zdobywać doświadczenie zawodowe. 
Możesz wykorzystywać swoją wiedzę i rozwijać 
umiejętności. Zanim zyskasz status 
praktykanta, możesz zostać poproszony 
o napisanie listu motywacyjnego. 
Sprawdź, jak to zrobić.  

LIST MOTYWACYJNY – PRAKTYKANT
 Kandydat uzasadnia w liście, dlaczego warto przyjąć go do danej firmy. 
O swoich zaletach mówi w kontekście korzyści, jakie przedsiębiorstwo 
może osiągnąć. Warto poznać i zastosować zasady, dzięki którym zro-
bisz dobre wrażenie.

1  STWÓRZ PROFESJONALNE CV
List motywacyjny stanowi dodatek do życiorysu. Najwięcej infor-
macji na Twój temat znajduje się w CV, dlatego postaraj się napisać 
je najlepiej, jak potrafisz. Wyeksponuj swoje kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe. Wymień obowiązki i zadania, jakie wykonywałeś, 
nawiązując do przedstawionych w ogłoszeniu wymagań. Wspomnij 
o ukończonych kursach, kompetencjach i umiejętnościach, takich jak 
na przykład znajomość języków obcych. Dodaj profesjonalną foto-
grafię.   

2   ZADBAJ O POPRAWNOŚĆ DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
Poświęć na napisanie CV i listu motywacyjnego tyle czasu, ile należy. 
Nadaj życiorysowi właściwą formę. Możesz skorzystać np. z Kreatora 
CV Pracuj.pl. Po stworzeniu dokumentów, przeczytaj je dokładnie i po-
praw błędy. Warto poprosić bliską osobę o ocenę treści.  

3   OPISZ DOŚWIADCZENIE, JAKIE ZDOBYŁEŚ PODCZAS STUDIÓW
Aby przekonać pracodawcę do przyjęcia Cię na praktyki, zdobywaj 
doświadczenie w trakcie nauki. Wolontariat, działanie w samorządzie 
studenckim, redagowanie gazetki szkolnej lub uczelnianej, tworzenie 

jak napisać list 
motywacyjny na praktyki
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Jesteśmy ekspertami realizującymi projekty, 
których nikt nie jest w stanie zrobić, albo nie jest 
w stanie zrobić równie dobrze jak my.

W Accenture odpowiadamy na prawdziwe wyzwania stojące 
przed naszymi klientami dzięki innowacji, najnowocześniejszej 
technologii i dogłębnej znajomości rynku. 

strategy consulting technology digitaloperations

#BE
FUTURE
PROOF

aplikuj  już dziś na pracaaccenture.pl

accenturepolskaAccenture Polska Accenture PolskaAccenture Poland

bankowość ubezpieczenia handel telekomunikacja energetyka produkcja

Z sukcesem realizujemy nowatorskie 
projekty w następujących branżach:

studia
techniczne

studia
ekonomiczne

studia humanistyczne
/filologiczne

Język programowania
Java, .NET, C/C++, C#, PHP

Analityczne myślenie,
mobilność

Języki 
obce

Zainteresowanie
programowaniem

Zainteresowanie
doradztwem IT

i/lub biznesowym

Zainteresowanie
procesami zakupowymi

lub marketingowymi

WYBIERZ SWOJĄ
ŚCIEŻKĘ KARIERY
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Jako Grupa Air Liquide jesteśmy światowym liderem  
w dziedzinie produkcji gazów, usług dla przemysłu  
i ochrony zdrowia. Nasza działalność w 80 krajach to  
aż 65 000 zadowolonych pracowników i obsługa po- 
nad 3 000 000 klientów i pacjentów.

Healthcare
W zakresie opieki zdrowotnej dos-
tarczamy produkty medyczne 
jak i usługi dla szpitali i pacjentów  
w domu, które wspierają ochro- 
nę zdrowia i życia. 

Industrial Merchant
Nasze gazy dostarczamy w różnej 
postaci m.in.: ciekłej, przy użyciu 
cystern wprost do zbiornika klien-
ta oraz  sprężonej, w butlach.

Large Industries
Współpracujemy z naszymi klien-
tami przez lata, projektując, budu-
jąc i obsługując instalacje służące 
do wytwarzania  gazów na terenie 
ich zakładów.

„W Air Liquide największą wartością są ludzie, a do ich rozwoju podchodzimy indy- 
widualnie. Moją rolą jest m.in. jest poznanie kompetencji, aspiracji pracowników  
oraz zaproponowanie działań rozwojowych. Po talenty sięgamy najpierw wewnątrz  
firmy promując możliwości awansu w wielu obszarach oraz na różnych szczeblach  
organizacji.”

Dział HR zachęca pracowników do precyzowania swoich planów zawodowych, a mana-
gerów do wspierania rozwoju zarówno przez wyznaczanie ambitnych celów, jak i współ- 
towarzyszenie w ich realizacji.

„Od 6 lat pracuję w dziale Business Development, gdzie spełniam na co dzień moje dwie 
pasje: technologie laserowe i pracę z ludźmi. Mam również możliwość ciągłego rozwo-
ju dzięki globalnej bazie wiedzy Air Liquide, do której mam dostęp na wyciągnięcie  
ręki – to możliwość zapytania eksperta o poradę w każdej chwili, niezależnie od tego, 
gdzie się aktualnie znajduje.”

Air Liquide to nie tylko gazy, ale również technologie. W dziale Rozwoju Biznesu, wraz  z na-
szymi klientami testujemy i implementujemy rozwiązania tak, aby zaproponować opcję 
idealnie dopasowaną do potrzeb ich działalności. 

„Swoją ścieżkę zawodową w Air Liquide zaczęłam w dziale Business Development, 
gdzie byłam odpowiedzialna za wzrost udziałów naszej firmy w branży spożywczej. 
Obecnie zarządzam zespołem handlowców. Praca na tym stanowisku jest bardzo dy- 
namiczna i wymaga stałego kontaktu zarówno z klientem, jak i wieloma działami 
wewnątrz firmy.”

Dział Handlowy w Air Liquide tworzą zarówno pracownicy z kilkunastoletnim doświadcze-
niem w sprzedaży gazów, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową. Nie- 
wątpliwie to, co ich łączy, to zaangażowanie w pracę, pasja i ambicja w realizowaniu swoich 
celów.

„Obecnie jestem odpowiedzialny za modernizację naszych zakładów zgodnie  
z trendami technologicznymi. Wdrażam rozwiązania, które optymalizują różnorodne 
procesy ułatwiając przy tym pracę nam wszystkim. Swoje doświadczenie budowa-
lem pracując w Air Liquide jako Operator, a później Zastępca Brygadzisty dlatego po- 
znałem potrzeby naszych lokalizacji od podszewki.”

W Air Liquide zarządzanie projektami opiera się na efektywnej organizacji. Dzięki w dro- 
żeniu systemu pracy „w chmurze”, nad tym samym zagadnieniem możemy pracować  
jednocześnie z wieloma członkami zespołu, a zaoszczędzony czas wykorzystujemy gene- 
rując kreatywne pomysły.

Paulina Chorąży, Senior Learning  
and Development Specialist, 
Kraków

Marek Rzepka,   
Business Developer Welding  
and Cutting, Dąbrowa Górnicza

Maria Kostka,  Regional Sales 
Manager, Poznań

Paweł Fucia, Project Manager  
- Large Industries,  
Dąbrowa Górnicza
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WELCOME TO THE PLACE, 
WHERE ANYTHING IS POSSIBLE

HERE ARE THE VALUES 
THAT WE TRULY UPHOLD:

NASZE WARTOŚCI
We believe that Anything is Possible (Wszystko 
jest Możliwe) and our story proves it is so. This 
belief led us to the place where we are now and 
we are convinced that will take us even further. 
Everything we do is out of passion – for people, 
development and food and we do our best to 
Bring fun to life to clients on a daily basis.

Customer 
focus

Operational 
excellence

Stretch 
goals

Feedback

Commitment 
to people

Positive 
energy

Accountability

Profi tability

AMREST IN FIGURES:

Over 20 years 
of delivering delicious food and 
exceptional service at affordable prices.

countries13

7 brands

28 000 employees

AT AMREST, PEOPLE ARE AT THE HEART OF OUR BUSINESS

We truly understand that AmRest growth is driven by 
the growth of our People. That’s why we provide 
endless development opportunities. We are 
grateful to our employees and reward them for 
exceptional results at work with positive feedback, 
promotion or bonus. And at the same time we pay 
much attention to creating a unique atmosphere 
and fun in a workplace (our motto – Work hard, 
Play hard). We believe in open and honest 
communication and treat other the way we would 
like to be treated – in a friendly and respectful way.

C 100  M 85  Y 0  K 25 

C 0  M 40  Y 90  K 0

Pantone 2757

Pantone 716

www.careerwithpossibilities.com
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Keep hygge & work in

Arla Global Shared Services in Gdańsk
Nasze początki sięgają lat 80. XIX wieku, wtedy Arla rozpoczęła swoją działalność w Danii 
i Szwecji. W Polsce jesteśmy od 2008r. Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku tworzy ponad 
300 pracowników (na całym świecie jest nas 19 000). Każdy odgrywa ważną dla naszej 
firmy rolę we wspieraniu i rozwoju naszego biznesu oraz dążeniu do bycia liderem na rynku 
produktów mleczarskich. W gdańskim Centrum Usług Wspólnych wspieramy pracowników 
Arli z całego świata dostarczając usługi z zakresu księgowości, finansów, podatków 
zaopatrzenia oraz procesów HR i Master Data. 

WIĘCEJ O NAS:
www.arla.pl
Oferty pracy: https://www.arla.pl/przeglad/kariera/wakaty/ ArlaGdanskarlagdansk

Nasze wartości

LEAD, SENSE & CREATE
– kulturę organizacyjną Arli 
definiują 3 wartości, które 
przyświecają wszystkim naszym 
działaniom, w każdym oddziale 
firmy na świecie.

LEAD: w Arli przejmujemy ster 
i wyznaczamy ścieżki we wszystkim, 
co robimy. Lead oznacza pasję dla naszej 
działalności.

SENSE: jesteśmy wrażliwi i uważni 
na potrzeby naszych pracowników, 
klientów oraz otaczającego nas świata.

CREATE: Arla to firma tworzona przez 
ludzi kreatywnych i innowacyjnych 
w zakresie rozwoju kompetencji, produktów 
i budowania profesjonalnych relacji.

Charakter naszej firmy cechuje się 
znalezieniem równowago pomiędzy trzema 
wartościami: Lead, Sense, Create. 

KOGO SZUKAMY?

Studentów ostatnich lat i absolwentów 
kierunków związanych z finansami, 
ekonomią, zarządzaniem i bankowością;

Osób nie mających problemów 
z komunikacją w języku angielskim; 

Poszukiwaczy wyzwań i nowych zadań;
Ludzi głodnych wiedzy i pełnych energii 
do działania;

Graczy zespołowych o rozwiniętych 
zdolnościach interpersonalnych;

Dodatkowym atutem jest znajomość 
języków: niemieckiego, duńskiego, 
szwedzkiego, fińskiego.

CO OFERUJEMY?

Skandynawska kultura pracy, w której 
cenimy work-life balance;

Międzynarodowe środowisko pracy 
oraz udział w projektach cross-country;

Wiemy, że praca to nie wszystko, dlatego 
stawiamy na integrację i zacieśnianie 
więzi między pracownikami (śniadania 
teamowe, wspólne świętowanie urodzin, 
wyjścia integracyjne, mecze FIFA na Xboxie 
w chillout roomie);

Dajemy realne szanse na rozwój 
i poszerzanie kompetencji dzięki 
szkoleniom wewnętrznym, wsparciu 
buddy’ego w pierwszych miesiącach pracy 
oraz wewnętrznych rekrutacjach.
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KIM JESTEŚMY?

KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATOWEGO IT

Nasza wiedza obejmuje szerokie spektrum specjalności, ale za-
wsze szukamy nowych możliwości i innowacji. Jesteśmy lide-
rem, który daje przykład innym – dzięki temu klienci wiedzą, że 
pomożemy im w szybszym rozwoju i budowaniu zrównowa-
żonej fi rmy przyszłości. Wierzymy, że nasze działania sięgną da-
lej niż biznes tu i teraz – patrzymy jeszcze dalej. Udowadniając 
światu naszą jakość, inspirujemy innych.

Naszą ambicją jest zjednoczenie ludzi i technologii w sposób, 
który nie tylko przyspieszy rozwój biznesu, lecz również będzie 
kształtować przyszłość światowego IT. Dostarczanie innowacyj-
nych rozwiązań informatycznych to nasza pasja, którą dzielimy 
z innymi, realizując projekty w trzech działach:

Infrastructure and Data Management – specjaliści 
w dziedzinie IDM zarządzają działaniami biznesowymi 
największych graczy światowego biznesu. Jako pra-

cownik działu będziesz proponował i wspierał kompleksowe 
rozwiązania zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Business and Platform Solutions – bogate portfolio 
usług B&PS zapewnia naszym klientom szybszy roz-
wój biznesu i wyższą rentowność. Dołączając do tego 

zespołu, będziesz pracował z naszymi klientami nad połącze-
niem technologii i strategii biznesowej.

Big Data and Security – eksperci BDS zajmują się do-
starczaniem usług z zakresu bezpieczeństwa informa-
tycznego dla klientów z całego świata. W tym dziale 

będziesz miał okazję współpracować nie tylko z największymi 
klientami, lecz również najlepszymi dostawcami technologii 
i narzędzi security na świecie.

Nie jesteśmy zwykłą fi rmą informatyczną. Jesteśmy międzynaro-
dowym liderem transformacji cyfrowej, zatrudniającym ponad 
100 000 pracowników w 72 krajach świata. Atos w Polsce istnieje 
od 2000 roku, a w ramach dwóch spółek na naszym rynku zatrud-
nionych jest ponad 5 000 ekspertów IT. Jako Atos Global Deli-
very Center Polska świadczymy usługi dla międzynarodowych 
klientów z naszych biur w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, 
Krakowie i Opolu, gdzie pracuje ponad 4500 osób.

Nasi pracownicy to więcej niż specjaliści. To technolodzy biz-
nesu świadomi misji, jaką spełnia dziś IT. Ich celem jest dostar-
czanie rozwiązań i pomysłów na rzecz realizacji strategii bizne-
sowych. Myślimy globalnie i nieustannie poszukujemy trendów 
biznesowych oraz praktycznych innowacji, które pomagają na-
szym klientom zwiększyć konkurencyjność. Bazując na naszym 
doświadczeniu, potrafi my dostarczać rozwiązania szyte na mia-
rę ich potrzeb!

KOGO SZUKAMY?

NASZE INICJATYWY

Atos Academy
Atosowe Akademie to oferta dla studentów ostatnich 
lat studiów oraz absolwentów z juniorskim doświad-

czeniem zawodowym, którzy chcą dołączyć do naszej fi rmy. 
Bezpłatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych inży-
nierów dotyczą konkretnego obszaru technicznego. Każdy kurs 
kończy się egzaminem, a na najlepszych uczestników czekają 
oferty pracy w fi rmie Atos!

Staże i praktyki
Chciałbyś rozpocząć swoją karierę zawodową i zdobyć 
doświadczenie w międzynarodowej fi rmie IT? Skorzy-

staj z możliwości i zgłoś się na płatny staż w Atos! Wskażemy Ci 
ścieżkę rozwoju i uzupełnimy Twoją wiedzę teoretyczną odpo-
wiednimi szkoleniami, dokładnie określonymi przez wymaga-
nia stawiane na danym stanowisku.

Atos Ambassadors
Program „Atos Ambassadors” jest prestiżową inicjaty-
wą skierowaną dla studentów, która umożliwia pozna-

nie specyfi ki pracy w branży IT. Wspólnie z Atos zdobywają oni 
doświadczenie zawodowe z wielu obszarów, w tym Employer 
Brandingu i marketingu.

Wystartuj z Atos
Bazując na doświadczeniach zdobytych przy prowa-
dzeniu programu Atos Excellence, wspólnie z II Liceum 

Ogólnokształcącym w Bydgoszczy zdecydowaliśmy uruchomić 
klasę partnerską, w której kształtujemy przyszłych ekspertów IT! 
Jej program nauczania został opracowany zarówno z doświad-
czonymi pedagogami, jak i ekspertami naszej fi rmy.

Poszukujemy osób z różnych obszarów kompetencyjnych. Za-
trudniamy zarówno specjalistów, jak i osoby bez doświadczenia 
w branży IT. Cenimy znajomość języków obcych, w szczególności 
angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Mile widziani są zarów-
no doświadczeni kandydaci, jak i świeżo upieczeni absolwenci. 
Oferujemy możliwość rozwoju w ramach ścieżek zawodowych:

• Inżynierska – rozwój w wybranych technologiach, m.in.: pro-
gramowanie, wsparcie klienta, administrowanie, projektowa-
nie i budowanie architektury

• Procesowa – rozwój w zakresie koordynowania, a następnie 
zarządzania procesami takimi jak incydenty, problemy, zmia-
ny, zdolności produkcyjne, konfi guracje

• Projektowa – rozwój w zakresie wspierania projektów od 
strony administracyjnej i fi nansowej, a następnie całościowe 
zarządzanie nimi i ich prowadzenie

• Zarządzająca – rozwój w obszarach takich jak zarządzanie 
personelem wyższego i niższego szczebla, a także administro-
wanie usługami i serwisami.

Aplikuj on-line: 
kariera.pl.atos.net
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 Szukamy
pionierów 
motoryzacji

BorgWarner jest polskim oddziałem amerykańskiego 
koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów 
oraz systemów zaawansowanych technologii dla 
układów napędowych przeniesienia napędu w pojazdach 
samochodowych, posiadającego 60 zakładów w 19 
krajach. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, 
układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych 
oraz łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządu 
ze zmiennymi fazami dla branży motoryzacyjnej i obecnie 
jest liderem w produkcji tych urządzeń w Europie. 
Stosowane technologie przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy 
równoczesnej poprawie własności jezdnych.
Zakłady produkcyjne zlokalizowane są przy rzeszowskim 
lotnisku, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Dwie nowoczesne fabryki, 
dzięki najwyższemu zaawansowaniu technologicznemu, 
posiadają zdolności produkcyjne na poziomie bliskim 
miliona turbosprężarek rocznie do silników benzynowych 
i diesla oraz miliona solenoidów do przekładni przeniesienia 
napędu.
W drugim zakładzie oddanym do użytku w roku 2013, 
w którym mieszczą się dwie hale produkcyjne wytwarzane 
są zaawansowane technologicznie łańcuchy, włączając 
układy zmiennych faz rozrządu, jak również zawory 
indukcyjne dla skrzyń automatycznych standardowych 
oraz z podwójnym sprzęgłem. Odbiorcami są m.in. Fiat/
GM, Ford, VW, Audi, Jaguar.
W roku 2013 oddaliśmy także do użytku nowoczesny 
kompleks budynków Rzeszowskiego Centrum 
Technicznego, mieszczący pracownie projektowe, biura, 
warsztaty i stanowiska testowe. Celami stawianymi 
przed centrum są prace rozwojowe i wdrożeniowe 
w zakresie nowych produktów dla naszych wiodących 
europejskich odbiorców. Prowadzone w centrum prace, 
często we współpracy z głównymi uczelniami regionu 
i kraju, rozpoczynają się zwykle od zdefiniowania 
produktu i analizy obliczeniowej jego konstrukcji poprzez 
budowę prototypu i walidację na testach pojedynczych 
podzespołów oraz finalnego produktu kończąc. Tak 
szeroki zakres zaangażowania pozwala naszym inżynierom 
na dogłębne poznanie produktu na każdym etapie jego 
planowania, produkcji i wdrożenia.

Poszukujemy pracowników, którzy z pasją wdrażają 
innowacyjne pomysły, kierują się zasadą współpracy 
w miejscu pracy, szybko dostosowują się do nowych 
warunków, a ich pracę cechuje dążenie do osiągania 
najwyższej jakości i precyzji wykonania powierzonych 
zadań. Podstawowe wymagania, które stawiamy naszym 
pracownikom to wykształcenie techniczne oraz biznesowa 
znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego. 
Poszukujemy absolwentów automatyki, mechaniki, 
elektroniki, budowy maszyn, zarządzania jakością oraz 
inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy silników. Zatrudniamy również pracowników 
obszarów wsparcia biznesu, m.in. informatyków, 
pracowników działu personalnego, finansowego, 
zakupowego, logistycznego i oraz specjalistów w zakresie 
zarzadzania produkcją. 
Dodatkowo, poszukujemy studentów/praktykantów m.in. 
do działów: Utrzymania Ruchu, Laboratorium, Jakości, 
Inżynieringu, Konstrukcyjnego, Analizy Technicznej, 
Zakupów, Testingu, Warsztatu w ramach: umowy o staż 
absolwencki, porozumienia w sprawie praktyk zawartego 
z uczelnią lub w oparciu o umowę stażową z Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na 
temat spółki BorgWarner zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej – www.borgwarner.com

Kandydatów, którzy zdecydują się na aplikowanie do 
naszej spółki, prosimy o przesyłanie swoich dokumentów 
aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@borgwarner.com, 
praktyki@borgwarner.com. 

Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdują się na stronie 
pracuj.pl oraz na stronie kariery BorgWarner: 

https://www.borgwarner.com/en/careers.  
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pracuj.pl oraz na stronie kariery BorgWarner: 

https://www.borgwarner.com/en/careers.  
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in 36 languages within 
3-6 hours allowing them 
to get their content and 
game updates almost 
instantaneously.

Capita’s software helps 
identify, protect and support 
victims of modern day slavery 
at a national level by bringing 
together multiple organisations 
and a network of sta� and 
volunteers.

Managed by Capita, the energy 
industry’s data communications 
service goes live this year. It 
allows the mass roll out of smart 
gas and electricity meters to 
30 million homes and small 
businesses across Great Britain

Every four seconds,  
Capita books someone  
a rail journey

Capita’s mobile working 
solution is helping social 
housing providers deal with 
a repair every 5 seconds

The work of Entrust, the joint 
venture between Capita and 
Sta�ordshire County Council, 
resulted in Ofsted rating the 
quality of school improvement 
as good or better in over 95% of 
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Capita is using virtual 
reality to transform the 
way the British Army 
attracts candidates

Capita manages over 
100 million customer 
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that’s more than ¼ 
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 Capita manages one of 
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service outsourced 
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Capita provided structural 
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the scheme to redevelop 
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including its retractable roof

Capita’s software enables the 
electronic tagging and tracing 
system for DEFRA, which records the 
movement of sheep, goats and deer

 ► Formed in 1984 
 ► Successfully scaled through organic 

deal-making expertise
 ► Capita now employs 73,000 people 
 ► Operating in 12 key markets 
 ► Interacting with 45 million people daily 
 ► Repeatedly ranked as one of the world’s 

most innovative companies

Krakow Capita Business Centre
 ► Back Office and Professional Services
 ► Capacity: 600 seats
 ► Established in 2011
 ► Contact: talent@capita.com   

CEE Shared Services 
and Outsourcing Awards: 

 ► BPO firm of the year 2016 in Poland 
 ► BPO firm of the year 2015 in Poland  
 ► BPO firm of the year 2014 in Poland  
 ► Most Unique Services Provider 2015
 ► Best Business Centre Manager 

of the Year 20151984
2 staff 
1 site

2017
73,000 staff

450 sites

£4.67bn
2016 FY 

T/O

47%
public

53%
private

Since we were founded by Sir Rod Aldridge in 1984, Capita has grown into the UK’s 
largest business services provider.  This growth has been driven by our B2B/B2G strategic 
sales engine, which is fuelled by our uniquely entrepreneurial spirit, and belief that the 
best business relationships are based on creating long term value for all parties.
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Poznaj nas
Zapewne nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiemy, że zajmujemy się 
produkcją, sprzedażą i dystrybucją takich napojów, jak Coca-Cola, Coca-Cola Zero 
Cukru, Coca-Cola Cherry czy Coca-Cola Lime.
A czy wiesz, że produkujemy także takie napoje jak: Sprite, Fanta, Kinley Tonic, napoje 
izotoniczne Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla 
Beskidu i Kropla Delice, napoje energetyzujące Burn i Monster Energy oraz herbaty 
mrożone Nestea? Być może zastanawia Cię słowo Hellenic (HBC – Hellenic Bottling 
Company) w naszej nazwie i nie jesteś pewien, czy masz do czynienia ze znaną na całym 
świecie marką Coca-Cola? Oczywiście, że tak! 

System Coca-Cola w Polsce 
Tworzą dwie firmy: Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. i. każda jest 
odpowiedzialna za inny obszar działania. Dowiedz się, jakimi działaniami zajmują się obie firmy:

Coca-Cola HBC Polska 
Odpowiedzialna jest za: 
• infrastrukturę i produkcję
• sprzedaż i dystrybucję
• działania marketingowe BTL
• obsługę klientów i konsumentów
• promocje konsumenckie
• PR korporacyjny Coca-Cola HBC i CSR

Coca-Cola Poland Services
Odpowiedzialna jest za: 
• reklamę i kontakty z mediami
• działania PR dla poszczególnych marek
• promocje konsumenckie
• wprowadzanie nowych produktów
• działania marketingowe
• PR korporacyjny

Co nas wyróżnia?
ROZWÓJ
Działamy na konkurencyjnym rynku, dlatego cały czas się rozwijamy. Dbamy też o rozwój 
pracowników, zapewniając im podnoszenie kwalifikacji i nabywanie umiejętności poprzez 
udział w szkoleniach i kursach. Kierujemy się zasadą 70-20-10. 70% czasu – nauka przez 
udział w projektach, 20% – coaching i mentoring, 10% – to szkolenia i szereg programów 
rozwojowych.

LEADERSHIP
W Coca-Cola HBC Polska wdrożyliśmy model rozwoju przywództwa Leadership Pipeline. 
Promujemy talenty wewnątrz firmy, wspierając aspiracje i plany na rozwój kariery naszych 
pracowników.

INNOWACJA
Pozycja lidera rynku zobowiązuje. Naszą dumą jest to, że mimo wielu lat tradycji, ciągle 
rozwijamy się i wdrażamy innowacje. Nasi pracownicy mogą brać udział w ciekawych 
projektach i realizować ambitne zadania, pracując z topowymi markami. 

WARTOŚCI
Działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne. Wcielamy je w życie w codziennych 
relacjach z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. Nasze wartości to: wiarygodność, 
doskonałość, nauka i rozwój, troska o naszych pracowników, wspólne działanie, wspólny 
sukces z klientami. Zależy nam, żeby osoby, które z nami pracują podzielały wartości, 
którymi się kierujemy. 

SPORT, PASJE I RODZINA
Promujemy aktywny tryb życia, wspierając wiele globalnych i lokalnych inicjatyw 
sportowych, w których biorą udział również nasi pracownicy, jak chociażby bicie Rekordu 
Guinessa w Łodzi, Parada Smoków w Krakowie, Bieg Fabrykanta w Łodzi, Bydgoszcz 
Triathlon i wiele innych. 

BENEFITY I CSR
Nasi pracownicy są objęci ubezpieczeniem NNW, a także korzystają z opieki medycznej i 
otrzymują napoje. Jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Włączamy się w akcje mające na celu 
ochronę zdrowia. Dbamy między innymi o zasoby wodne, energię i klimat, a także zajmujemy 
się recyklingiem.

Staże i praktyki

AKTUALNOŚCI
www.facebook.com/
CocaColaBrandOpener/

KONTAKT
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 20 
03-236 Warszawa 
tel: (22) 519-51-00, 519-51-01 
fax: (22) 519-55-55
www.coca-colahellenic.pl
www.otworzsienawiecej.pl
NIP: 524-21-06-963

W Coca-Cola HBC zdajemy sobie sprawę że różnorodność możliwości przekłada się 
na wielokierunkowy rozwój. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie nie tylko różne formy 
rozpoczęcia kariery w Coca-Cola HBC lecz także staramy się aktywnie wspierać Cię na 
uczelniach.

CO DLA CIEBIE MAMY?
PROGRAM MENEDŻERSKI DLA STUDENTÓW COCA-COLA EXPERIENCE
Coca-Cola Experience to dwuletni program menedżerski dla osób, które planują w 
przyszłości objąć stanowiska kierownicze. Uczestnicy programu, wspierani przez mentora 
i doświadczonych menedżerów, prowadzą samodzielne projekty w różnych działach 
firmy, poznając ludzi, funkcjonowanie działów, a także zdobywając szerokie perspektywy 
biznesowe. Program to także szkolenia i warsztaty, które pomogą rozwijać kompetencje 
techniczne oraz umiejętności, których szuka się u nowoczesnych liderów. Twój rozwój 
będzie wspierany przez Mentora oraz najlepszych ekspertów na rynku.
 http://otworzsienawiecej.pl/dla-studenta/#experience

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO PROGRAMU COCA-COLA EXPERIENCE? 
Aplikacja on-line – wypełnij formularz zgłoszeniowy i załącz CV. Nie zapomnij o podaniu 
swoich ważnych osiągnięć oraz dodatkowej działalności.
Testy on-line – wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów on-line, o czym 
zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
Rozmowa telefoniczna – podczas rozmowy będziemy chcieli lepiej poznać Twoje 
doświadczenia i umiejętności. Część rozmowy może odbywać się po angielsku.
Assessment Centre – kandydaci, którzy przeszli z sukcesem proces rekrutacji, zaproszeni 
zostaną na assessment centre, gdzie będą mogli sprawdzić się przy wykonywaniu 
konkretnych zadań.
Spotkanie rekrutacyjne – ostatnim krokiem w rekrutacji do programu jest spotkanie 
rekrutacyjne z pracownikiem Działu Zarządzania Talentem oraz potencjalnym przełożonym.

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY DLA STUDENTÓW
Jesteś studentem II, III lub IV roku? Ambitnie planujesz swoją karierę? Szukasz miejsca, gdzie 
będziesz mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania? Zgłoś się do Akademii Umiejętności 
Coca-Cola HBC. 
Rekrutacja trwa cały rok w zależności od potrzeb więc warto śledzić nasze oferty. 

Sprawdź dostępne oferty praktyk na: www.coca-colahellenic.pl/Careers
http://otworzsienawiecej.pl/dla-studenta/#letnia-akademia

CO OFERUJEMY? 
• Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez realizację samodzielnych zadań.
• Przekucie wiedzy teoretycznej w praktykę.
• Współpracę z ekspertami.
• Możliwość poznania procesów biznesowych i produkcyjnych w największej firmie w branży. 
• Szansę na sprawdzenie się w działaniu przy prawdziwych projektach.
• Nieograniczony dostęp do Coca-Coli

W JAKICH DZIAŁACH OFERUJEMY PRAKTYKI? 
Praktyki w działach: zarządzanie jakością, logistyka, sprzedaż, finanse, produkcja, HR, 
utrzymanie ruchu, marketing.

Jak wygląda proces rekrutacji
1. Aplikacja on-line – zarejestruj się w 
internetowej bazie kandydatów,  wypełnij 
formularz aplikacyjny oraz załącz CV.

2. Selekcja aplikacji – dokładnie 
przeanalizujemy Twoje CV i skontaktujemy 
się z osobami najbardziej dopasowanymi do 
stanowiska, na które prowadzimy rekrutację. 

3. Rozmowa telefoniczna – skontaktujemy 
się z Tobą, aby przekazać Ci informację 
na temat oferty, ale także aby dokonać 
wstępnej oceny deklarowanych 
umiejętności oraz uszczegółowić 
informacje zawarte w Twojej aplikacji.

4. Spotkanie osobiste  – podczas spotkania 
weryfikujemy Twoje kompetencje, a Tobie 
dajemy możliwość poznania specyfiki pracy 
na danym stanowisku.  

5. Assessment Center i/lub testy 
analityczne – większość naszych zadań 
możesz wykonać on-line.

6. Informacja zwrotna – po spotkaniu 
skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak 
to możliwe, by przekazać Ci feedback 
i w przypadku oferty zatrudnienia, 
zadbać o wszelkie formalności.
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atrakcyjne lokalizacje naszych oddziałów

jasne zasady premiowania

możliwość awansu wewnętrznego

praca w młodym zespole

na starcie pakiet szkoleń

udział w ciekawych projektach

opieka mentora

elastyczny czas pracy

płatne staże i praktyki

możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu / praktyki

elastyczny grafik

lokalizacje w centrum Wrocławia

liczne animacje i konkursy

umowa o pracę

benefity (multisport, ubezpieczenie, opieka medyczna)
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ROZWIJAJ SIE 
ZE SPORTOWA PASJA

KIM JESTEŚMY 

Decathlon na świecie po raz pierwszy otworzył swe drzwi dla entuzjastów sportu w 1976 roku. Nasz pierwszy sklep został otworzony 
z myślą zaoferowania, jak najwięcej sportów-produktów sportowych, w najlepszej cenie, pod jednym dachem. Kontynuujemy tą misję, 
by uczynić sport źródłem przyjemności dla wszystkich. 

TO CO NAS WYRÓŻNIA

Jesteśmy firmą o wyjątkowej kulturze organizacyjnej, gdzie nasi pracownicy, atmosfera pracy i wzajemne relacje są równie ważne, 
jak wyniki biznesowe. Wszystkich nas łączy sportowa pasja i upodobanie do pracy z klientem. Razem uprawiamy sport, 
wspólnie osiągamy małe i duże sukcesy. Kadra menadżerska, w swoich działaniach, jest jednomyślna, że tym, co wzbogaca człowieka 
jest powierzana mu odpowiedzialność, samodzielność i rozwój kompetencji. 

Wiemy, że pierwsze kroki w pracy nie są łatwe, dlatego robimy wszystko, aby to ułatwić. Naszym pracownikom dajemy wyjątkową 
przestrzeń do rozwoju oraz wsparcie na każdym etapie pracy. Dzięki temu mogą czuć się komfortowo, zdobywając kolejne doświadczenia.
Mamy możliwość realizowania ambitnych celów i czerpania wiedzy z doświadczeń innych. 

NASZ KLUCZ DO SUKCESU

Wysoko cenimy samodzielność, a wszystko, co robimy opieramy na dwóch najważniejszych filarach: witalności i odpowiedzialności.
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Kariera to nie projekt DIY, zapewnij sobie 
wsparcie. Wybierz miejsce, gdzie wszystko 
składa się na Twój rozwój.
Zacznij poziom wyżej w EY. 

Z kim 
zbudujesz 
swoją markę?

Ucz się od najlepszych 2

Korzystaj z benefitów4Odkrywaj różne branże3

1 Poznawaj ciekawych ludzi

1
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3
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Zadbaj o ładny widok z biura6Pomagaj innym5

Rób fajne rzeczy…7 …które mają wpływ na świat8

6

5

8

7

www.ey.com.pl/kariera 

Stała praca lub płatne praktyki w audycie, podatkach, 
transakcjach, konsultingu i IT. 
Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
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KIM JESTEŚMY
Glencore Agriculture to światowy lider produkcji, obsługi, 
przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, 
takich jak zboża, nasiona roślin oleistych, nasiona jadalnych 
roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty 
oraz biodiesel.

   35 krajów na całym świecie, w których działamy

   14,000 pracowników zatrudnionych globalnie

Glencore Polska powstała w 1997 roku. Naszą działalność 
prowadzimy w obszarze handlu zbożem i towarami r olnymi 
w skali międzynarodowej. Jesteśmy liderem w branży i wciąż 
się rozwijamy.

   75 miejsce w zestawieniu „Lista 500 Największych Firm 
Rzeczpospolitej” za 2016 rok, opracowywanym corocznie 
przez dziennik „Rzeczpospolita”

   3 miejsce w kategorii najwięksi eksporterzy w zestawieniu 
„TOP 100 – ranking pomorskich fi rm” za rok 2016 wydawa-
nym przez „Dziennik Bałtycki”

STAŻE W GLENCORE POLSKA 
Od 2013 roku z sukcesem organizujemy wakacyjne staże 
studenckie. 
Staże trwają min. 4 miesiące (czerwiec-wrzesień) i odbywają się 
w naszym biurze w Gdańsku.
Rekrutujemy kandydatów do pionu fi nansowo-księgowego 
oraz działów operacyjnych: logistyka, rozliczenia, umowy, 
handel. Jesteśmy otwarci także na osoby zainteresowane 
stażami w zespołach: administracji, IT oraz zasobów ludzkich.

   18% obecnie zatrudnionych pracowników to byli Stażyści

   72% Stażystów po odbytych stażach wakacyjnych kon-
tynuowało współpracę z fi rmą (wg danych za 2014-
-2016)

   88% Stażystów oceniło staże w Glencore Polska jako 
przydatne (wg danych za 2015-2016)

JAKI JEST NASZ NAJWAŻNIEJSZY ZASÓB? 
Glencore Agriculture jest światowym liderem w dziedzinie przetwarzania i obrotu towarami rolnymi. 
Jednak zasobem, który cenimy ponad wszystko, są nasi pracownicy.

Więcej informacji na stronach:      www.glencoreagriculture.com     www.glencorepolska.pl

KOGO SZUKAMY
Naszym celem jest zatrudnienie, motywowanie, rozwój 
i zatrzymanie w fi rmie najbardziej utalentowanych osób, 
które chcą być specjalistami w swojej dziedzinie.
Nasze staże skierowane są do studentów III-V roku studiów 
o profi lu ekonomicznym. Kluczowa jest znajomość języka 
angielskiego na poziomie min. B1. Znajomość innych języków 
obcych jest dodatkowym atutem. Cenimy osoby otwarte, 
pozytywnie nastawione i gotowe na rozwój w wybranym 
obszarze.

PROCES REKRUTACYJNY
Nabór na staże studenckie prowadzimy corocznie w okresie 
kwiecień-maj. 
Po weryfi kacji dokumentów aplikacyjnych zapraszamy pozy-
tywnie ocenionych kandydatów na I etap rekrutacji – test kwa-
lifi kacji.
W zależności od wymagań stanowiskowych stosujemy testy 
zdolności: logiczny, analityczny, rozumienia informacji słow-
nych, test sprawdzający znajomość programu Excel oraz testy 
językowe. Drugi etap rekrutacji to spotkanie z Menadżerem 
działu docelowego i działem HR.
Po zakończeniu II etapu rekrutacji i ocenie kandydata decydu-
jemy o współpracy.

   pamiętamy o informacji zwrotnej 

JAK APLIKOWAĆ :
   na adres email gdansk.rekrutacje@glencore.com

   przez zakładkę kariera na naszej stronie 
www.glencorepolska.pl

   ogłoszenia stażowe standardowo publikujemy na pracuj.pl

OFERUJEMY
W naszej fi rmie będziecie mieli możliwość pracy z najbardziej 
doświadczonymi osobami w branży. Zachęcamy naszych 
pracowników i stażystów do rozwijania swoich umiejętności 
poprzez zapewnienie im doświadczeń zawodowych, które 
odpowiadają ich potencjałowi.

   wyjątkową atmosferę pracy, której nie sposób opisać 
w kilku słowach 

   konkurencyjne wynagrodzenie za staż

   nowoczesne biuro, doskonale skomunikowane 
z trójmiejskimi uczelniami

   elastyczny grafi k

   profesjonalne wdrożenie na stanowisku pracy 

   udział w wydarzeniach integracyjnych

   smacznie wyposażoną kuchnię

    po ukończeniu studiów możliwość otrzymania stanowiska 
młodszego specjalisty
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Zostań częścią firmy, 
która naprawdę ma znaczenie

1 firma, 15 spółek, 5000 pracowników, 
ponad 10 mln ton ropy rocznie

Napędzaj nas do działania i bądź
częścią naszej firmy

Rozwijaj się w inspirującym środowisku, 
otaczaj się pasjonatami

Twoja energia i pomysły będą miały 
wpływ na rozwój naszego biznesu

Inspirujmy się nawzajem

Cenimy wiedzę i doświadczenie 
każdego pracownika

www.linkedin.com/company/grupa-lotos-sa

www.facebook.com/GrupaLOTOS

interviewme.pl/pracodawca/praca-lotos-opinie

kariera.lotos.pl
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Nasze projekty koncentrują 
się na adaptacji nowoczesnych 
rozwiązań internetowych i mo-
-bilnych oraz wykorzystaniu 
najnowszych technologii do 
rozwoju innowacyjnych pro-
duktów dla branży HR. Korzy-
stamy z rozwiązań chmuro-
wych. Pracujemy w zwinnych 
metodykach projektowych. 
Nasi pracownicy mają realny 
wpływ na kształt produktów, 
które tworzymy.

KOGO SZUKAMY?
Pasjonatów nowoczesnych tech-
nologii, którzy chcieliby razem  
z nami rozwijać nasze produkty: 
Programistów .net, Front-End 
Developerów, Developerów Apli-
kacji Mobilnych, Projektantów 
(UX Designerów), Specjalistów 

od Big Data, Scrum Masterów, 
Testerów. Poszukujemy rów-
nież osób, które są mistrzami 
w swojej dziedzinie do działów 
Sprzedaży, Marketingu czy Ob-
sługi Klienta. Cenimy sobie pasję, 
zaangażowanie i poczucie hu-
moru. Jeśli dodatkowo szukasz 
wyjątkowego miejsca pracy to 
wygląda na to, że będziemy do 
siebie pasować.
 
JAK REKRUTUJEMY?
Profesjonalnie! Nasz proces re- 
krutacji zaczynamy od analizy 
nadesłanych przez Ciebie do-
kumentów. W zależności od 
stanowiska zaprosimy Cię na 
rozmowę lub warsztat rekru-
tacyjny, w którym biorą udział 
kandydaci wraz z naszymi pra-
cownikami. Czasem możemy 
poprosić Cię również o roz-

wiązanie krótkiego zadania. 
Zawsze dbamy też o to, aby 
pierwsze spotkanie z nami było 
dla Was czystą przyjemnością.

KTÓRĘDY NA STAŻ?
  !awarps anżawop san ald ot żatS

Podobnego podejścia oczeku-
jemy od przyszłych stażystów. 
Współpracę traktujemy jako 
początek długofalowej współ-
pracy, dlatego kandydatów 
zapraszamy do udziału w stan-
dardowym procesie rekruta-
cyjnym, który umożliwia nam 
sprawdzenie umiejętności i od-
krycie potencjału drzemiącego 
w kandydatach. 

JAK APLIKOWAĆ?
Wszystkie nasze aktualne  ogło-
szenia znajdziesz na stronie 
pracuj.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?
Grupa Pracuj to przede wszyst-
kim ludzie pełni pasji. W pracy 
stawiamy na ciągły rozwój i no-
woczesne technologie, które 
łączymy z niepowtarzalną at-
mosferą, jaką tworzą nasi pra-
cownicy. Dzięki ich głosom już 
po raz siódmy zdobyliśmy tytuł 
Najlepszego Pracodawcy w ba-
daniu Aon Hewitt. 

Dowiedz się więcej na:

www.grupapracuj.pl

Środkowej i oprócz serwisu Pracuj.pl, jesteśmy także właścicielem innych bizne-
sów związanych z rozwojem zaawansowanych rozwiązań „software as a service” 
(SAAS). Grupę Pracuj tworzą pasjonaci nowoczesnych technologii, które wspie-
rają działania w obszarach HR. Pomagamy pracodawcom w budowaniu marki,  
a kandydatom dostarczamy najlepsze oferty pracy. 

GRUPA PRACUJ

Zobacz, jak się u nas pracuje:

CO JESZCZE MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

Szanujemy Twój czas, dlatego pra-
cę zaczynamy m/dz 8.00 - 9.30.  
W Wigilię i Sylwestra wychodzimy  
z pracy wcześniej, a 2 dni w miesią-
cu pracujemy z dowolnego miejsca 
poza biurem.

Budżet szkoleniowy
Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego 
dajemy Ci własny budżet szkole-
niowy, który możesz wykorzystać  
w ramach ścieżki rozwoju eksperc-
kiej lub menedżerskiej.

Chcesz podszkolić angielski lub na-
uczyć się rosyjskiego? Nie ma spra-

naukę języków i szlifuj swój język.

System kafeteryjny
-

siąc otrzymasz punkty do zrealizo-
wania na bilety do kina, teatru, czy 
koncerty. Dla każdego coś miłego.

Multisport
Lubisz aktywnie spędzać wolny 

kartę sportową, bo wychodzimy  
z założenia, że w zdrowym ciele 
zdrowy duch.

Opieka medyczna
Zapewnimy Ci prywatną opiekę 
medyczną w różnych wariantach. 

Owocowe poniedziałki
Nie lubisz poniedziałków? U nas 
nie są one takie straszne! Tydzień 
rozpoczynamy od porządnej dawki 
witamin, którą znajdziesz w kuchni.

Fajne biuro
Dbamy o komfort Twojej pracy, 
dlatego wszystkie nasze biura są 
nowoczesne i przyjazne pracowni-
kom. 
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
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  !awarps anżawop san ald ot żatS
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IT’S NOT MY
WORK. IT’S
MY PASSION.

www.henkel.pl
facebook.com/henkel

youtube.com/henkel

twitter.com/henkel

linkedin.com/company/henkel_2

Kogo szukamy?
Pracowników, którzy podzielają naszą wizję, wartości i kulturę sukcesu. Osób z potencjałem, 
otwartych na nowe doświadczenia i gotowych sprostać kolejnym wyzwaniom. Ludzi gotowych 
do uczenia się przez całe życie, pełnych pasji, ambicji i motywacji do działania.

Co oferujemy?
W Henklu wiemy, że za sukcesem firmy stoją ludzie i to oni są źródłem naszej przewagi 
konkurencyjnej. Dlatego doceniamy naszych pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania 
i nagradzamy wyniki. Niezależnie czy jesteś studentem, absolwentem czy specjalistą, dajemy 
równe szanse na wszechstronny rozwój i budowanie kariery zawodowej. Ponadto czekają 
na Ciebie:

• Umowa o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, m.in. karta sportowa, opieka medyczna
• Przyjazna atmosfera
• Elastyczność, by rozwijać karierę i łączyć ją z życiem prywatnym
• Ciekawe, międzynarodowe projekty biznesowe
• Samodzielność działania

STUDENTOM I ABSOLWENTOM studiów wyższych oferujemy roczny lub dwuletni 
Program Rozwojowy w wybranym dziale firmy. To możliwość podniesienia swoich 
kwalifikacji i umiejętności oraz zyskania cennego doświadczenia. Na najlepszych i najbardziej 
zaangażowanych po zakończeniu programu czeka możliwość kontynuacji współpracy! 

W Polsce Henkel działa od 1990 roku, zatrudniając ponad 950 osób. Siedziba główna firmy 
znajduje się w Warszawie, ponadto posiadamy 6 centrów produkcyjnych i Międzynarodowe 
Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych. 

APLIKACJA 
ONLINE

ROZMOWA  
TELEFONICZNA

ONLINE TEST 
(opcjonalnie)

ROZMOWA  
KWALIFIKACYJNA

OFERTA 
PRACY

Wszystkie aktualne oferty znajdziesz na stronie:  www.henkel.pl/kariera

Aplikacja i proces rekrutacyjny

50 000
pracowników  

na całym świecie

33%
kobiet wśród kadry 

kierowniczej

125
narodowości  
w globalnym  

zespole Henkla

140
lat doświadczenia

25 mln
 prań robionych 

rocznie na świecie 
przy użyciu naszych 

produktów

#1
na świecie  

w produkcji klejów

się 20 naszych
produktów do 

koloryzacji włosów

Co 1 sek
na świecie sprzedaje

Laundry & Home Care
Dział środków 
piorących i czystości

Beauty Care
Dział kosmetyków

Adhesive Technologies
Dział klejów i technologii

Kim jesteśmy?
Od 140 lat przyświeca nam w Henklu jeden cel: chcemy być liderem marek i technologii. 
Działamy w trzech sektorach biznesowych:
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DO
YOUR
BEST
WORK
EVER.
THIS IS YOU  
TO THE POWER  
OF IBM. 

ibm.com/jobs/pl

Laura 
Joined IBM 2015 

IBM Talents Central & Eastern Europe

The IBM student room IBMJobsCEE

ibm.com/jobs/pl

IBM IN  
POLAND:
WARSAW – IBM POLSKA
The company’s headquarter is located in Warsaw, 
with branches in Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk 
and Kraków. Today IBM Poland brings innovative 
solutions to a diverse client base to help solve some 
of their toughest business challenges. IBM works 
closely with customers of all major sectors: finance, 
telecommunications, industry, energy, automotive, 
public administration, as well as mid market.

KRAKÓW – IBM’S SOFTWARE LAB
The Poland Software Laboratory is the largest software 
development laboratory in Central/Eastern Europe 
and a part of a worldwide network of over 40 software 
development sites. Our team lead or participate in 
many globally distributed projects. Our capabilities 
range from SW development and QA for a world-wide 
market to customer and services engagements 
focusing on EMEA.

WROCŁAW & KATOWICE IBM 
CLIENT INNOVATION CENTER
IBM Client Innovation Center in Wrocław and 
Katowice helps our clients transform how their IT 
services are delivered.  With System Services, we 
ensure our clients can design, deploy and manage 
flexible Hybrid Cloud infrastructure, enabling digital 
business innovation.

At the IBM Client Innovation Center Wrocław & 
Katowice you won’t just be solving IT problems, 
you’ll be meeting business needs through innovative  
IT solutions for global companies. 

WHAT WE CAN OFFER
In a Company as big as IBM, there’s a diverse range of 
roles on offer. It means that wherever you own skills 
lie, you’ll find a role to grow your expertise and further 
you career. With so many programs available – from 
short term internships, to graduate positions, to 
programs designed for those of you with an MBA,  
we offer a world of opportunities.

WHAT MAKES OUR 
COMPANY UNIQUE? 
Join us and be part of a diverse and global team 
of thinkers and doers. Work with extraordinary, 
insightful, imaginative people in an environment that 
cultivates creativity and individuality. Our inspiring 
workplace provides an open collaboration culture 
plus the opportunity to enjoy varied and challenging 
work. Grow your expertise through training and 
career development that is tailored to you. Shape 
your future by joining a global team that has driven 
client success for more than 100 years.

BENEFITS:
·  Our own education platform with access  

to a universe of knowledge through various 
education channels

·   Working on international projects in 
multicultural teams

· Coaching and mentoring sessions
·  Opportunities to constantly learn  

evolving technologies
·  Friendly open office environmental & flexible 

working hours
· Private medical and life insurance package
· Multisport Card
· Home office
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ITM Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodo-
wego koncernu ITM Group z centralą w Kampen 
(Holandia). Projektujemy, wytwarzamy, instalujemy 
oraz serwisujemy najwyższej jakości maszyny oraz 
kompletne linie technologiczne dla przemysłu tyto-
niowego. Realizujemy projekty dla klientów z całego 
świata.

Innowacyjność to jedna 
z nadrzędnych wartości ITM Poland
Projektujemy maszyny przy wykorzystaniu najnow-
szych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych. 
Wykonujemy oraz wdrażamy systemy sterowania 
procesami przemysłowymi o najwyższym świato-
wym standardzie. Nasze rozwiązania chronione są 
poprzez zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe. 

Firma dla inżynierów z pasją
W ITM Poland pracują inżynierowie z doświadczeniem jak rów-
nież absolwenci kierunków technicznych, którzy dzięki swojemu 
zaangażowaniu oraz dążeniu do doskonalenia kompetencji zawo-
dowych również stanowią o wartości i potencjale firmy.

Do współpracy zapraszamy osoby:
 nastawione na rozwój
 znające dobrze język angielski
 gotowe do podejmowania wyzwań

Oferujemy pracę w zespołach znakomitych inżynierów 
i techników w międzynarodowej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku. Dołączając do zespołu ITM możesz 
przekonać się sam, jak Twoja pasja i zaangażowanie wpłyną 
na rozwój technologii i tworzenie najwyższych standardów.

International Tobacco Machinery 
Poland Sp. z o.o.

W ITM ZNALAZŁO ZATRUDNIENIE WIELU PRAKTYKANTÓW, 
KTÓRZY UZYSKALI DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII

2008   Rozpoczęcie pracy w ITM
Mechanik Maszyn

2011   Mechanik Maszyn 
– Instalator

2013  Technik Serwisowy
2016  Inżynier Projektu

Co nas wyróżnia?
 Zaawansowane technologicznie 

rozwiązania 
 Innowacyjność
 Niekorporacyjne środowisko 

Proces rekrutacji:
 Rozmowa telefoniczna – bliższe

 poznanie oferty pracy
 Spotkanie w siedzibie firmy 

1. Spotkanie odbywa się z naszym specjalistą 

ds. rekrutacji. Po rozmowie oceniamy moż-

liwość wykorzystania obecnie lub w przy-

szłości potencjału kandydata w firmie.

2. Spotkanie z bezpośrednim przełożonym. 

Podejmij wyzwanie i prześlij CV:
rekrutacja@itmgroup.eu

ITM Poland w liczbach:

2968    liczba maszyn indywidualnie zaprojektowanych, 
zmontowanych i zainstalowanych na 6 kontynentach świata

580  liczba chronionych 
patentów

425 liczba maszyn wyprodukowanych 
w 2016 roku

400  liczba pracowników 
w ITM Poland

163  liczba pracowników z tytułem inżynier 
zatrudnionych w ITM Poland

49  liczba  państw, w których prowadziliśmy 
projekty w 2016 roku

26 lat istnienia firmy na rynku 
międzynarodowym

1 pierwsze miejsce w Polsce w ilości międzynarodowych zgłoszeń 
patentowych w roku 2012 (18 zgłoszeń) oraz w roku 2013 (10 zgłoszeń)

KOGO 
POSZUKUJEMY?
 praca dla inżyniera

 zarządzanie projektami

 montaż maszyn 
i uruchomienia

 instalacje i serwis

 logistyka i dostawy

 finanse

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu profesjonalistów, aplikuj już dzisiaj:  
kariera.itmgroup.pl

PROGRAM PRAKTYK
Praktyki dla:
 uczniów technikum – na warsztacie 

mechanicznym oraz elektrycznym
 studentów minimum II roku studiów 

– w działach: konstrukcyjnym, auto-
matyki, logistyki, zaopatrzenia, doku-
mentacji technicznej, przygotowania 
produkcji

PROGRAM STAŻOWY
 6-miesięczne płatne staże dla ab-

solwentów technikum w działach 
montażu mechanicznego oraz 
elektrycznego

 3-miesięczne płatne staże 
dla absolwentów szkół wyższych 
m.in. w działach: konstrukcyjnym 
oraz automatyki

PRACA
Zarówno dla inżynierów 
z doświadczeniem jak 

i wyróżniających się absolwentów.

Możliwość kontynuacji kariery 
w ITM Poland dla najlepszych 

uczestników Programu Stażowego.

Tomasz Szczygielski 
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Lepiej iść utartą ścieżką
czy odkrywać nowe obszary?
Szukamy dynamicznych. Zostań częścią międzynarodowej  
firmy handlowej, która stawia na efektywność, dynamikę  
i fair play. Zadbamy o Twoją przyszłość, oferując Ci rozwój,  
wyzwania, uznanie i możliwość awansu. 

Dowiedz się więcej na: www.kaufland.pl/kariera

Lepiej chodzić z głową w chmurach 
czy odnosić realne sukcesy?
Szukamy zaangażowanych. Rozpocznij karierę w sprzedaży  
w międzynarodowej firmie handlowej, która stawia na efektywność,  
dynamikę i fair play. Zadbamy o Twoją przyszłość, oferując Ci rozwój,  
wyzwania, uznanie i możliwość awansu. 

Dowiedz się więcej na: www.kaufland.pl/kariera
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Kariera w Austrii
Rodzinne przedsiębiorstwo oferuje absolwentom wyższych uczelni doskonale dopasowane 
programy szkoleniowe z ciekawymi zadaniami w zakresie zarządzania transportem, jak również 
z najlepszymi możliwościami awansu. WALTER GROUP, zatrudniający ponad 3.600 pracowników, 
należy do prywatnych koncernów austriackich odnoszących największe sukcesy.

Główne obszary działalności to realizacja transportów  
ładunków całopojazdowych na terenie całej Europy w  
zakresie frachtu drogowego i intermodalnego przez firmę 
LKW WALTER, jak również sprzedaż i wynajem kontene- 
rów biurowych, magazynowych i sanitarnych na terenie 
Europy przez firmę CONTAINEX.

Akcja, dynamika i praca zespołowa
Jako menedżerowie transportu w LKW WALTER będą 
Państwo codziennie łączyć klientów i partnerów trans-
portowych w całej Europie. Wszystkie informacje przepły-
wają przez Państwa osobę jako centralny punkt łańcucha 
transportowego. Podczas regularnych podróży służbo-
wych opiekują się Państwo osobiście swoimi partnerami 
biznesowymi.

Sukces rozpoczyna się od 
odpowiedniego wykształcenia
„Train the Winner” – pod tą nazwą kryje się intensywny 
program szkoleniowy, który od samego początku wpro-
wadza w codzienną działalność firmy. W trakcie programu 
„Training on the Job” będą Państwu towarzyszyć doświad-
czeni trenerzy. Jednocześnie podczas warsztatów i semi-

nariów w WALTER ACADEMY zdobywają Państwo wiedzę 
potrzebną do przejęcia własnych zakresów odpowiedzial-
ności. Specyfiką firmy jest fakt, że stanowiska kierownicze 
obejmowane są wyłącznie przez osoby pracujące w firmie.

Zaangażowanie jest nagradzane
LKW WALTER oferuje Państwu pewność zdrowego, sil-
nego pod względem finansowym, prywatnego przedsię-
biorstwa. Oprócz ponadprzeciętnej pensji, połączonej z 
udziałami w zysku firmy, korzystają Państwo z licznych 
świadczeń dodatkowych: bezpłatnego serwisu przewo-
zowego z Wiednia, turniejów sportowych, restauracji dla 
pracowników oraz pubu zakładowego. Ponadto mogą 
Państwo poprawić znajomość języka, który już Państwo 
znają, bądź też nauczyć się nowego.

Praca w WALTER GROUP
WALTER GROUP, jako prywatne rodzinne przedsiębior-
stwo, przywiązuje dużą wagę do dobrego klimatu w pracy, 
umiejętności pracy w zespole oraz kooperatywnego stylu 
zarządzania. Rynki docelowe: Europa, Rosja, Azja Środ-
kowa, Bliski Wschód i Afryka Północna tworzą kolorową 
mozaikę kultur i ludzi. Taką różnorodność znajdują Pań-
stwo na co dzień w WALTER GROUP.

“Bardzo podobają mi się wieczorki dzia- 
  łowe oraz imprezy dla pracowników.

Wielką atrakcją dla mnie, jako zapa-
lonego sportowca, jest zawsze  
festyn letni z turniejem piłki nożnej.”
Tobias, Sales Manager

“W związku z tym, że jesteśmy oso-
biście odpowiedzialni za osiągnięcie 
wyznaczonych celów, bardzo ważna 
jest u nas komunikacja.”
Anja, Transport Manager
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Zobacz więcej!
Znajdź nas na: orange.jobs

Orange to ogromne możliwości rozwoju.
Dzięki bliskiej współpracy z biznesowymi i technologicznymi
ekspertami z Orange - nowości branżowe są na wyciągnięcie ręki.

Nie czekaj. Wybierz to co dla Ciebie najlepsze!

Zdobądź praktykę w Orange:
Dołącz do zespołu i zdobywaj pierwsze
doświadczenia zawodowe pod okiem naszych ekspertów.
Poznaj realne wyzwania biznesowe.
Otrzymasz wynagrodzenie i informację zwrotną.

Oferty znajdziesz na www.orange.jobs

Spotkaj się z nami:
Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz - na ogólnopolskich
targach pracy, uczelnianych dniach kariery, dniach otwartych.
Spotkaj się z nami i wykorzystaj ten czas, aby poznać
Orange i naszą ofertę praktyk i pracy.

Harmonogram znajdziesz na www.6zmysl.pl

Weź udział w konkursie:
Połącz przyjemne z pożytecznym zdobywając wiedzę
i nagrody. Ściągnĳ aplikację mobilną 6.Zmysł z Google Play
lub AppStore i graj ze znajomymi!

Sprawdź ile wiesz o IT, Telekomunikacji, Biznesie i baw się
odpowiadając na pytania w kategoriach 6. Zmysł i Rozrywka.

Zapisz się na warsztaty:
Im więcej wiesz, tym jesteś lepszy. Skorzystaj z oferty
warsztatów oraz wiedzy naszych ekspertów. Czekają na ciebie
ciekawe spotkania z zakresu bezpieczeństwa IT, digital,
zarządzania projektami, marketingu i wiele, wiele innych!
Wybierz interesujący Cię temat i zdobywaj branżową wiedzę.

Szczegółów szukaj na www.6zmysl.pl
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AMAZED BY AMBITIOUS TRAINING PLANS

RESPONSIBLE FOR A LOVED BRAND AND ITS BUDGET

HAPPY TO MEET FRIENDLY AND PASSIONATE PEOPLE

PROUD TO DELIVER OUTSTANDING BUSINESS RESULTS

STILL HAVE TIME TO PURSUE MY PASSIONS

THRILLED TO LEARN FROM THE BEST LEADERS

ENJOYED VARIOUS INTERNATIONAL PROJECTS

PLEASED WITH THE FLEXIBILITY MY JOB GIVES ME

ENERGIZED BY CONTINUOUS DEVELOPMENT

AND GROWTH

THE FIRST DAY:

AFTER A YEAR:

AFTER TWO YEARS:

IGNITE IT.
YOUR POTENTIAL.

ce.pgcareers.com

FOLLOW THE LEADER?
We prefer to build the next generation. Join P&G and you’ll dive into global 
challenges. Learn from some of the world’s leading experts. And craft your 
own unique opportunities. All while making a difference.

WE’RE BUILDING LEADERS
AND LEADERSHIP BRANDS.

In our General Offices in Warsaw, 
Budapest, Prague, Bratislava,  
Zagreb and Riga we recruit for:
 > Brand Management
 > Sales
 > Finance & Accounting
 > Supply Network/Logistics
 > Human Resources
 > Consumer & Market Knowledge

Central European Plants
We are looking for candidates from engineering 
and technical studies for our modern Plants 
in Lodz and Warsaw (Poland), Rakovnik 
(Czech Republic), Budapest and Gyöngyös 
(Hungary).

European Planning Service Center
The Planning Service Center in Warsaw is the 
biggest planning center in the region and second 
biggest in the world. Throughout the year we 
are looking for planning specialists, engineers 
and technical university graduates.

Information Technology – GBS
IT at P&G specializes in designing, implementing 
and operating IT tools and systems. We 
transform the way business is done by 
implementing new technologies in daily business 
operations.

We are looking for people passionate about 
IT for internship, traineeship and full time 
employment.
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2500 pracowników 

16 000 
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PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. 
ul. Celna 5 
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 61 443 55 00
E-mail praca@phoenixcontact.com

MASZ 
DOŚWIADCZENIE?

JESTEŚ STUDENTEM 
LUB NIE MASZ 

DOŚWIADCZENIA?

JESTEŚ UCZNIEM 
SZKOŁY 

TECHNICZNEJ?

STUDIA DUALNE
LETNI PROGRAM

STAŻOWY
PROGRAM PRAKTYK 

TECHNICZNYCH

Kierunki:

Automatyka i Robotyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Sprawdź więcej:

www.studiadualne.pl

Dział Produkcji

Dział Technologii

Dział IT

Dział Rozwoju Produktu

Dział Logistyki

Dział Jakości

Dział Laboratorium

Dział Zakupów

Dział Personalny

Dział Księgowości

Zadbamy o rozwój każdego 

przyszłego mechanika, 

mechatronika, elektryka, 

elektromechanika

i ślusarza!
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SUKCES!

Produkujemy ok. 25 tysięcy rodzajów 
artykułów w produkcji ręcznej, 
półautomatycznej i zautomatyzowanej.

Zainteresowany? 
Sprawdź aktualne oferty na stronie www.phoenixcontact.com

 w zakładce Kariera  i wyślij swoją aplikację już dziś!
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SUKCES!

Produkujemy ok. 25 tysięcy rodzajów 
artykułów w produkcji ręcznej, 
półautomatycznej i zautomatyzowanej.

Zainteresowany? 
Sprawdź aktualne oferty na stronie www.phoenixcontact.com

 w zakładce Kariera  i wyślij swoją aplikację już dziś!
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We create, invent, and formulate the amazing paints, coatings, 
and materials that make the world a more protected and 
beautiful place. For the next generation that comes along.

The PPG Logo is a registered trademark and We protect and beautify the world 
is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2016 All Rights Reserved.

Making the world a more  
beautiful place is a big job.
 
Let’s get started.

PPG na świecie
PPG to światowy lider w produkcji farb, lakierów i innych materiałów specjalistycznych. Jesteśmy 
obecni w niemal 70 krajach, w których mamy 150 zakładów produkcyjnych. PPG na świecie 
to ponad 120 lat tradycji wytwarzania najwyższej jakości produktów dla przemysłu i dla domu.

PPG w Polsce
W Polsce PPG zatrudnia 1700 osób. Firma podzielona jest na kilka strategicznych jednostek 
biznesowych, a ich siedziby mieszczą się we Wrocławiu, w Cieszynie i Ostrowie Wlkp.  
(w tych lokalizacjach firma ma zakłady produkcyjne) oraz w Warszawie, Gdyni i Gliwicach.

Cenimy różnorodność
W PPG szanujemy różnice wynikające z bagażu doświadczeń, punktów widzenia, rasy, wieku, 
pochodzenia, religii, płci, orientacji, a także uwarunkowań kulturowych, zainteresowań, czy stylu. 
Dążymy do tworzenia środowiska sprzyjającego współpracy, w którym każdy ma szanse 
odnieść sukces. W procesie rekrutacji zapewniamy każdemu równe szanse – nie dopuszczamy 
do dyskryminacji – respektując obowiązujące przepisy.

Czy wiesz, że
• marka farb Dekoral jest rozpoznawana przez 95% Polaków
• nasi klienci to między innymi: FIAT, Opel, IKEA, Heineken, Coca-Cola, Ferrari
• Afrykarium we Wrocławiu, Stadion Narodowy w Warszawie i Lotnisko im. Lecha Wałęsy 

w Gdańsku – to tylko niektóre z miejsc, gdzie znajdziecie farby PPG.

Więcej informacji na poland.ppg.com

Jeśli chcesz pracować w firmie, która:
• Jest liderem swojej branży – o farbach i kolorach wiemy wszystko
• Etykę i bezpieczeństwo stawia na pierwszym miejscu
• Doceni twoją pomysłowość i indywidualizm – Twoja opinia będzie mieć znaczenie
• Zapewni ci wyzwania od pierwszego dnia pracy – PPG to miejsce dla aktywnych

Dołącz do nas
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Rockwell Automation 

tworzy przys
złość! 

Twórz ją z nami!

ZATRUDNIAMY PONAD 1500 OSÓB
w trzech lokalizacjach: Katowice, Warszawa oraz Gdańsk, w działach:

Operations

Quality
Customer CareProdukcja

R&D
Project management

IT

Global finance shared service

Embeded software

Finance

SALES

COMMERCIAL MARKETING

E-COMMERCE EMEA Event Show Team

HR Operations

HR

Sourcing and Supply Management

BENEFIT 
DLA KAŻDEGO

www.rockwellautomation.com/pl_PL/
rekrutacja@ra.rockwell.com

MOŻE TO TY
 BĘDZIESZ CZĘŚCIĄ 

ROCKWELL AUTOMATION?

Prywatna
opieka medyczna

Grupowe
Ubezpieczenie

na życie

Szkolenia

Kursy językowe

Dodatek na święta 
Bożego Narodzenia

Elastyczne 
godziny pracy

Dofinansowanie 
wyjazdów urlopowych

System kafeterycjy 
(platforma My Benefit)

Bonus roczny

Dofinansowanie
posiłków
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Kraków

Gdańsk

Praca z widokiem.

Kraków

Gdańsk

Praca z widokiem.
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poczuj do nas chemię
synthosgroup.com/kariera

3000 
pracowników

1
70

1

100 
pracowników 
R&D

8 
lokalizacji

30 
miejsc  
w programie 
płatnych praktyk 
studenckich

producent 
kauczuków 
syntetycznych  
w Europie

lat tradycji

producent 
polistyrenu
do spieniania 
w Europie

SYNTHOS jest liderem polskiej i europejskiej branży 
chemicznej. Jesteśmy jednym z największych 
producentów surowców chemicznych w Polsce. 
SYNTHOS S.A. zarządza zakładami produkcyjnymi  
w Oświęcimiu, Nowej Sarzynie,  Kralupach (Republika 
Czeska), Ribécourt i Wingles (Francja) oraz w Bredzie 
(Holandia).

WE
create
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DOŁĄCZ 
DO NAS

sprawdź aktualne oferty pracy!
www.tesco.pl/kariera

POZNAJ PROGRAMY 
ROZWOJOWE I AKCJE 
REKRUTACYJNE JAKIE 

PROWADZIMY

Program 
Płatnych Praktyk 

Studenckich 
Dobry Start

Szukasz pracy, 
która dopsaje 
się do Ciebie?

Akademia 
Dla 

Młodych

W NASZEJ PRACY PRZEDE WSZYSTKIM 
LICZĄ SIĘ KOMPETENCJE SPOŁECZNE, 

ZAANGAŻOWANIE I ELASTYCZNOŚĆ

Dołącz 
do zespołu 

Tesco na 
eshift.eu

Kariera 
Młodego

Program 
Ambasador

Tesco

Program 
Rozwojowy
Ekstraklasa

Praktyki
w zawodzie 
sprzedawcy
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O NAS

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana 
do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia 
bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w Polsce. 

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru 
technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. 
UDT jest również Jednostką Notyfi kowaną nr 1433 funkcjonującą 
w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
oraz notyfi kacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia. 

UDT działa jako Jednostka Certyfi kująca UDT-CERT także 
w obszarze certyfi kacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów.

W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca 
wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca 
organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry 
zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu 
eksploatującego urządzenia techniczne.

UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze 
i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

UDT to dziś ponad 1700 pracowników 29 
oddziałów terenowych, Centralnego Laboratorium 
Dozoru Technicznego i warszawskiej Centrali.

APLIKUJ ONLINE: https://praca.udt.gov.pl

EKSPERCKA
ORGANIZACJA
TECHNICZNA

1 200 000
URZĄDZEŃ 

POD DOZOREM UDT

230 000
CERTYFIKATÓW WYDANYCH 

PRZEZ UDT-CERT

17 000
OSÓB PRZESZKOLONYCH 

PRZEZ AKADEMIĘ UDT 

W 2016

APLIKUJ ONLINE: https://praca.udt.gov.pl

WARTOŚCI 

Kluczowe wartości UDT to rozwój, odpowiedzialność, 
bezstronność, kompetencje i rzetelność. Każda 
z nich ma bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej 
codziennej pracy.

Dołączenie do grona pracowników, praktykantów 
i stażystów w UDT to możliwość współpracy z wysokiej 
klasy ekspertami i specjalistami technicznymi 
oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią 
i techniką wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki 
i związany z nim przyrost liczby i rodzajów urządzeń 
podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, 
umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy 
mają tym samym szerokie możliwości rozwoju 
w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności 
inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej. 
Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują stabilność 
zatrudnienia, program benefi tów pozapłacowych 
oraz perspektywy przyszłej kariery. 

PRAKTYKI I STAŻE

Każdego roku przygotowujemy kolejne edycje 
programów staży i praktyk. Płatne programy stażowe 
realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostatnich 
miesiącach roku. W ramach procesu rekrutacji wybieramy 
osoby, które mogą zdobyć doświadczenie w różnych 
jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach. Staże 
skierowane są głównie do studentów kierunków 
technicznych: energetyka, mechanika, automatyka, 
robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków 
administracyjno-fi nansowych.

OKIEM STAŻYSTÓW

Staż w UDT był cennym źródłem wiedzy merytorycznej 
i praktycznej, ale przede wszystkim pozwolił poznać 
fantastycznych ludzi, którzy chętnie dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Fachowa i rzetelna pomoc 
pracowników począwszy od procesu adaptacji po 
realizację powierzonych zadań uczyniła to miejsce bardzo 
przyjaznym i otwartym na współpracę z młodymi ludźmi…
Magdalena Turkacz, uczestniczka stażu w Dziale 
Administracyjno-Finansowym Oddziału UDT w Koszalinie

Staż w UDT odbieram jako cenne doświadczenie. 
Szczególnie wartościowe są wyjazdy na inspekcie 
i ekspertyzy techniczne, podczas których mam dostęp 
do wielu rodzajów urządzeń. Mogę dokładnie zapoznać 
się z dotyczącymi ich zagadnieniami diagnostyczno- 
eksploatacyjnymi. Specyfi ka dozorowa powoduje, 
że są to urządzenia faktycznie będące w zastosowaniu, 
a nie istniejące jedynie w książkach, czy na slajdach 
z wykładu… 
Jarosław Łępicki, uczestnik stażu w Dziale Urządzeń 
Ciśnieniowych Oddziału UDT w Białymstoku

ODWIEDŹ NAS

300
RZECZOZNAWCÓW 

I EKSPERTÓW 

WYKONUJĄCYCH BADANIA 

I EKSPERTYZY 

TECHNICZNE 200
AUDITORÓW

1 100
WYSOKOWYSPECJALIZO-

WANYCH INŻYNIERÓW

500
EKSPERTÓW 

JEDNOSTKI 

NOTYFIKOWANEJ

450
SZKOLENIOWCÓW
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Valeo w PolsceValeo w Polsce
Visit us! 

www.valeo-poland.com

Without smart engineers,
autonomous cars

wouldn’t go very far.

VALEO to grupa przemysłowa działająca w sektorze motoryzacyjnym.
Jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, 

zintegrowanych systemów oraz kompletnych modułów i rozwiązań do samochodów 
osobowych i ciężarowych bezpośrednio dla producentów oraz na rynek wtórny.osobowych i ciężarowych bezpośrednio dla producentów oraz na rynek wtórny. 

W Polsce swoja działalność VALEO rozpoczęło w 1996 roku. Obecnie mamy już 4 zakłady 
produkcyjne, biuro handlowe oraz 4 Centra Badawczo-Rozwojowe zatrudniające ponad 

350 Inżynierów. Na dzień dzisiejszy dajemy pracę blisko 7400 Pracownikom. 
Produkty z zakładów w Polsce dystrybuowane są głównie w Europie, a także poza nią –
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Oddział Systemów Wycieraczek w Skawina
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Oddział Systemów Oświetlenia w Chrzanowie
to najnowsza fabryka Valeo w Polsce powiększona o nową halę produkcyjną w 2015 r. 

zajmująca się produkcją lamp samochodowych przednich i tylnych przy wykorzystaniu m.in. 
nowoczesnej technologii zgrzewania laserowego.

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Napędowych w Czechowicach-Dziedzicach
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rozruszników, dwumasowych kół zamachowych i kompresorów do klimatyzacji.

Valeo Service Eastern Europe w Warszawie
to biuro handlowo-usługowe prowadzące dystrybucję 14 linii produktowych Valeo (m.in. 

przeniesienie napędu, wycieraczki, termika silnika, klimatyzacja, optyka samochodowa) na 
rynku samochodowych części zamiennych w Europie.
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Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi 
rekrutacjami zarówno na stanowiska stażowe, 

jak i specjalistyczne oraz managerskie. 

Wszystkie aktualne oferty znajdziesz na:
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kompletnych układów chłodzenia silników (modułów chłodzących.

Oddział Systemów Wycieraczek w Skawina
zajmuje się produkcją i montażem systemów wycieraczek do szyb samochodowych, w 
tym produkcją pióra wycieraczek, kompletnych mechanizmów z napędem i układem 

spryskującym, jak również rozwojem i produkcją silników do wycieraczek.spryskującym, jak również rozwojem i produkcją silników do wycieraczek.

Oddział Systemów Oświetlenia w Chrzanowie
to najnowsza fabryka Valeo w Polsce powiększona o nową halę produkcyjną w 2015 r. 

zajmująca się produkcją lamp samochodowych przednich i tylnych przy wykorzystaniu m.in. 
nowoczesnej technologii zgrzewania laserowego.

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Napędowych w Czechowicach-Dziedzicach
zajmuje się produkcją rozruszników, przepustnic powietrza i zaworów recyrkulacji spalin (EGR) 
oraz generatorów elektrycznych do pojazdów hybrydowych, a także regeneracją alternatorów, 

rozruszników, dwumasowych kół zamachowych i kompresorów do klimatyzacji.

Valeo Service Eastern Europe w Warszawie
to biuro handlowo-usługowe prowadzące dystrybucję 14 linii produktowych Valeo (m.in. 

przeniesienie napędu, wycieraczki, termika silnika, klimatyzacja, optyka samochodowa) na 
rynku samochodowych części zamiennych w Europie.
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Valeo w PolsceValeo w Polsce
Visit us! 

www.valeo-poland.com

Without smart engineers,
autonomous cars

wouldn’t go very far.

VALEO to grupa przemysłowa działająca w sektorze motoryzacyjnym.
Jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, 

zintegrowanych systemów oraz kompletnych modułów i rozwiązań do samochodów 
osobowych i ciężarowych bezpośrednio dla producentów oraz na rynek wtórny.osobowych i ciężarowych bezpośrednio dla producentów oraz na rynek wtórny. 

W Polsce swoja działalność VALEO rozpoczęło w 1996 roku. Obecnie mamy już 4 zakłady 
produkcyjne, biuro handlowe oraz 4 Centra Badawczo-Rozwojowe zatrudniające ponad 

350 Inżynierów. Na dzień dzisiejszy dajemy pracę blisko 7400 Pracownikom. 
Produkty z zakładów w Polsce dystrybuowane są głównie w Europie, a także poza nią –
zarówno na pierwszy montaż, tj. bezpośrednio do producentów samochodów oraz na 

rynek wtórny, tj. rynek części zamiennych. 

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi 
rekrutacjami zarówno na stanowiska stażowe, 

jak i specjalistyczne oraz managerskie. 

Wszystkie aktualne oferty znajdziesz na:
www.valeo-poland.com/pl/candidate
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tym produkcją pióra wycieraczek, kompletnych mechanizmów z napędem i układem 

spryskującym, jak również rozwojem i produkcją silników do wycieraczek.spryskującym, jak również rozwojem i produkcją silników do wycieraczek.

Oddział Systemów Oświetlenia w Chrzanowie
to najnowsza fabryka Valeo w Polsce powiększona o nową halę produkcyjną w 2015 r. 

zajmująca się produkcją lamp samochodowych przednich i tylnych przy wykorzystaniu m.in. 
nowoczesnej technologii zgrzewania laserowego.

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Napędowych w Czechowicach-Dziedzicach
zajmuje się produkcją rozruszników, przepustnic powietrza i zaworów recyrkulacji spalin (EGR) 
oraz generatorów elektrycznych do pojazdów hybrydowych, a także regeneracją alternatorów, 

rozruszników, dwumasowych kół zamachowych i kompresorów do klimatyzacji.

Valeo Service Eastern Europe w Warszawie
to biuro handlowo-usługowe prowadzące dystrybucję 14 linii produktowych Valeo (m.in. 

przeniesienie napędu, wycieraczki, termika silnika, klimatyzacja, optyka samochodowa) na 
rynku samochodowych części zamiennych w Europie.
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Kim jesteśmy?

Gdzie się znajdujemy?

Spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (VGP) 
powstała 1 czerwca 2012 roku w wyniku połączenia spółek 
KPI Polska, KPI BS, KPI Sports Cars, Kulczyk Tradex i Skoda Auto 
Polska SA.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem nowych samochodów 
marek Volkswagen Samochody Osobowe, Audi, SEAT, 
ŠKODA, Porsche i Volkswagen Samochody Użytkowe 
oraz oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

Naszą misją jest być najlepszą grupą motoryzacyjną 
w Polsce. Realizując naszą misję, współpracujemy 
z Autoryzowanymi Sieciami  Dealerskimi i Serwisowymi, 
które wspieramy w zapewnieniu najwyższej jakości obsługi 
i zadowolenia Klienta. 

Od wielu lat nasze marki cieszą się największym na polskim 
rynku zaufaniem Klientów. Jest ono dla nas nobilitacją 
i motywacją do ciągłego rozwoju.

Siedziba Volkswagen Group Polska znajduje się w Poznaniu, 
przy ul. Krańcowej 44.

Do VGP należy również Centrum Dystrybucji części 
zamiennych w Komornikach.

Jak do nas aplikować?

Jakie możliwości praktyk 
lub staży oferujemy?

W jakich działach oferujemy 
współpracę?

  Oferty pracy Volkswagen Group Polska standardowo 
publikowane są na stronie Pracuj.pl oraz na stronie 
www.vw-group.pl

  Oferty praktyk i staży publikowane są również 
na stronach biur karier poznańskich uczelni. 

  Staże płatne dwuletnie
  Praktyki bezpłatne (maks. 3 miesięczne)
  Praktyki organizowane w ramach projektów 

szkół wyższych

Pasjonatów motoryzacji zapraszamy do dołączenia do naszego 
zespołu. Każda z sześciu marek składa się z następujących działów: 

  Dział Marketingu
  Dział Sprzedaży
  Dział Obsługi Posprzedażnej
  Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej

Oprócz działów brandowych zapraszamy do współpracy 
w działach wspierających, takich jak:

  Dział Obsługi Posprzedażnej Grupy (Group After Sales): 
Dział Logistyki
Dział Serwisu i Zarządzania Jakością
Dział Części i Akcesoriów
Akademia Szkoleń

  Dział Strategii i Rozwoju Grupy:
Dział Rozwoju Sieci Dealerskich Grupy
Dział Administracji i Nieruchomości
Dział Organizacji
Das Welt Auto
Strategia i Raportowanie

  Dział Personalny
  Dział Prawny & Compliance
  Dział Kontrolingu
  Dział IT 
  Dział Projektów Strategicznych
  Dział Księgowości
  Dział Zakupów

Dowiedz się więcej na Profilu Pracodawcy 
Volkswagen Group Polska na Pracuj.pl.

Zapraszamy!

Samochody
Użytkowe
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Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderem innowacji w Outsourcingu Procesów Biznesowych

Dzięki naszej ekspertyzie w obsłudze klienta oraz finansach i księgowości 
międzynarodowej wspieramy ponad 200 klientów korporacyjnych z całego 
świata. Wierzymy, że wychodzenie poza oczekiwania – własne i naszych 
klientów – jest kluczem do sukcesu.

Co nas wyróżnia?

Współtworzymy najszybciej rozwijająca się branżę w Polsce.
Jesteśmy globalnym liderem BPO i wspieramy wielkie międzynarodowe 
firmy, ale nie straciliśmy z oczu naszej misji i indywidualnego podejścia 
do człowieka. Dlatego zostaliśmy Najlepszym Pracodawcą 2017 *.

Wspieramy inicjatywy charytatywne poprzez fundację WNS Cares, 
oferujemy pracownikom szeroką gamę szkoleń, wyjść & wyjazdów 
integracyjnych i okazji do bycia sobą.

* A total of 119 organization, cumulatively employing approximately 520,000 employees, participated in the 2017 Aon Best Employers study.

Aon Hewitt Survey 2017*

Best Employer | Poland 2017

Poprzez zaangażowanie i pracę 
naszych zespołów ekspertów 
w obsłudze klienta i księgowości 
międzynarodowej, która  ma miejsce 
każdego dnia w naszym nowoczesnym 
polskim biurze w Gdyni, w Łużycka 
Office Parku 
(tylko 3 km od morza)... 

Nasze usługi świadczymy w tych językach:
|  Angielski      |  Niemiecki
|  Włoski      |  Holenderski
|  Fiński      |  Szwedzki
|  Duński     |  Czeski
|  Rosyjski     |  Norweski
|  Francuski...       i wiele innych!

Jak realizujemy
naszą misję

Co zyskam jeśli dołączę 
do zespołu WNS Polska?

Będziesz pracować w naprawdę fantastycznej atmosferze, 
weźmiesz udział w bogatym programie szkoleniowym i zdobędziesz praktyczne 
doświadczenie doskonaląc język!

    Brzmi ciekawie? Jeśli tak... napisz do nas na recruitment.poland@wns.com 
sprawdź nas na facebooku wns polska
wpadnij na naszą stronę www.wns.com
albo po prostu zadzwoń do nas +48 58 772 98 02
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KIM JESTEŚMY

ZF jest globalnym liderem w technologiach napędu, podwozia oraz 
aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. W maju 2015 roku 
korporacja włączyła w swoje struktury TRW Automotive. Obecnie fi rma 
jest jednym z największych dostawców branży Automotive na świecie. 
Sprawdź www.zf.com i dowiedź się więcej. 

MOTION AND MOBILITY

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I JĘZYKOWE

PRYWATNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ

ELASTYCZNE GODZINY PRACY

MOŻLIWOŚCI AWANSU

MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO

PAKIET RELOKACYJNY

OFERUJEMY

WWW.ZF.COM/CAREERS

ZF Group to ponad 
8 000 osób w Polsce, 
137 000 specjalistów 
na całym świecie 
w 40 krajach. 

W Polsce znajdziesz 
nas w 6 miastach 
(Częstochowa, Łódź, 
Gliwice, Bielsko-Biała,
Czechowice-Dziedzice,
Pruszków)

DOŁĄCZ DO NAS!

Sprawdź aktualne 
oferty pracy na 
zf.com/careers

ZF Group to fi rma z branży 
Automotive. Oprócz centrów 
inżynieryjnych oraz zakładów 
produkcyjnych rozwijamy 
również...
Centrum Informatyczne,
Centrum Obsługi Finansowej,
Globalne Biuro Zakupów.
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Co robimy w BASF? Tworzymy chemię :) BASF jest wiodącą fi rmą 
chemiczną na świecie, która oferuje produkty wykorzystywane 
niemal we wszystkich dziedzinach życia. Posiada swoje oddziały 
na każdym kontynencie, zatrudniając ponad 112 000 osób. 
Od przeszło 150 lat nasze innowacje zmieniają życie ludzi 
na całym świecie.   

Szukaj informacji o naszym Programie Staży Letnich 
w marcu 2018 roku na www.basf.com/pl

BASF buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu 
o innowacje! Gdzie możesz je znaleźć?

Tworzymy chemię, 
która pozwala Ci rozwijać 
się z nami każdego dnia.

PROGRAM STAŻY 
LETNICH W BASF

KOGO SZUKAMY?
Poszukujemy zaangażowanych i uta-
lentowanych studentów z różnych kie-
runków kształcenia, którzy są ciekawi 
nowych pomysłów i w niekonwencjo-
nalny sposób podchodzą do stawia-
nych przed nimi wyzwań.

CO OFERUJEMY?
3-miesięczny płatny staż w okresie li-
piec-wrzesień w różnych obszarach 
fi rmy: działach produkcyjnych, bizneso-
wych i funkcyjnych. Podczas stażu w 
BASF już od pierwszego dnia stajesz się 
częścią naszego zespołu. Nasi stażyści 
mają okazję zapoznać się z pracą w wy-
branym dziale, a także realizować wła-
sne, samodzielne i zespołowe projekty.

JAK APLIKOWAĆ?
Szczegółowe informacje o stażach re-
alizowanych w danym roku i procesie 
aplikacji sa komunikowane wiosną na 
basf.com/pl w zakładce „Kariera”.

W SKLEPIE 
ecovio® to biodegra-
dowalna, przyjazna 
dla środowiska alter-
natywa dla tradycyj-
nych tworzyw sztucz-
nych. BASF tworzy 
przyszłość przemysłu 
opakowaniowego.

NA PLAŻY
Dzięki BASF nie musisz 
obawiać się słońca: Tino-
sorb® to pierwszy skład-
nik na świecie, który nie 
tylko pochłania szkodliwe 
promieniowanie UV, ale 
odbija je dzięki swojej mi-
kroskopowej strukturze.

NA SIŁOWNI
W biegach pojawił się nowy lider: termopla-
styczna podeszwa Infi nergy®, która oddaje 
biegaczom część ich energii. 
Wygrywaj z BASF!

NA PARKINGU
Przyszłość potrzebuje wydajnych baterii, 
na przykład do samochodów elektrycznych. 
Dzięki naszym wysokiej jakości 
elektrolitom, samochody 
elektryczne mają 
większy zasięg. 
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Brembo to włoski koncern, działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat, światowy lider 
dostarczający systemy hamulcowe do motocykli i wszelkich typów samochodów.

Mocno wierzymy w możliwości, jakie prezentuje dobrze wyszkolony, współgrający zespół. Dlatego 
właśnie stworzyliśmy dynamiczne i przyjazne środowisko, w którym łatwo jest wyrazić swój 
potencjał i przyczynić się do wspólnego sukcesu. Jesteśmy obecni jest w 19 krajach na świecie, 
a od prawie 20 lat istniejemy także w Polsce, która stała się jednym z najbardziej istotnych miejsc 
skoncentrowania uwagi w obszarze produkcyjnym. W czterech funkcjonujących zakładach w Polsce 
zatrudniamy ponad 1700 osób.

brembo.com

Oferujemy pracę i staże w działach:
• Produkcji,
• Infrastruktury,
• IT,
• Zapewniania Jakości,
• Technologii,
• Logistyki.

Rozwijamy się! Może czekamy właśnie na Ciebie?

Dołącz do nas.

Użytkownicy nie są zazwyczaj świadomi wykorzystywania 
produktów firmy Carcoustics. Jednak bez nich samochody 
osobowe i ciężarowe, ekspresy do kawy, odkurzacze, kombajny, 
suszarki do bielizny oraz inne urządzenia wykorzystywane 
na co dzień byłyby tak bardzo głośne, że nie zastosowanie 
w nich materiałow izolacyjnych i tłumiących dźwięki stałoby się 
dla ich użytkowników odczuwalne i uciążliwe. 

CARCOUSTICS TO PRZEDE WSZYSTKIM 
ATRAKCYJNY PRACODAWCA UKIERUNKOWANY NA ROZWÓJ 
NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Carcoustics jest innowacyjnym przedsiębiorstwem zorientowanym 
na rozwój na rynkach międzynarodowych. Firma realizuje solidny 
model gospodarczy, łączy opartą na współpracy atmosferę w pracy 
z interesującymi zadaniami, oferując swoim pracownikom możliwość 
rozwoju na płaszczyźnie międzynarodowej. Siłą naszej firmy nie jest 
jedynie sprawianie, że głośne urządzenia stają się ciche. 

Dzięki dogłębnej znajomości różnych technologii oraz materiałów, izolacja 
może bowiem przynosić dodatkowe korzyści – i na tym obszarze skupiają 
się nasze główne kompetencje. Doceniają to nasi stali klienci, których 
grono obejmuje wiodących producentów samochodów osobowych 
i ciężarowych, sprzętów gospodarstwa domowego, maszyn rolniczych, 
urządzeń grzewczych, klimatyzacji oraz firmy produkujące energię. 

Sukces naszej firmy w znacznej mierze zawdzięczamy zaangażowaniu 
naszych 1900 pracowników zatrudnionych w 13 zakładach i centrach 
rozwoju zlokalizowanych w Europie, Ameryce oraz Azji. 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO 
W ZAKŁADZIE WE WROCŁAWIU

Dzięki nowemu zakładowi we Wrocławiu firma Carcoustics wzmacnia 
swoją pozycję w Europie Wschodniej i odpowiada na rosnące 
zapotrzebowanie na produkty termoformowane w tym regionie. Proces 
termoformowania daje możliwość zastosowania dowolnej kombinacji 
najróżniejszych materiałów i jest optymalnie przystosowany do produkcji 
elementów akustycznych i termicznych, takich jak na przykład obudowy. 
Ponadto istnieje możliwość zintegrowania w produkcie dodatkowych 
funkcji, na przykład nośności strukturalnej, wytrzymałości, czy nadania 
powierzchniom określonych właściwości optycznych. 

W zakładzie Carcoustics we Wrocławiu pracuje ponad 70 pracowników 
wytwarzających produkty w szczególności dla takich firm, jak Daimler, 
Porsche oraz VW. Nowy, rozwijający się zakład oferuje interesujące 
możliwości dla specjalistów oraz dla osób rozpoczynających swoją karierę 
zawodową. Interesujące i wymagające praktyki w takich działach, jak 
logistyka, obsługa klienta, kontrola jakości, utrzymanie ruchu, produkcja, 
kadry/administracja dają przede wszystkim studentom możliwość 
zapoznania się ze środowiskiem pracy w branży samochodowej. 
Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość zatrudnienia w firmie. Globalny 
obszar działania firmy Carcoustics daje ponadto możliwość pracy 
za granicą oraz udziału w międzynarodowych projektach.

Aktualne oferty pracy oraz szczegółowe informacje 
dostępne są pod adresem: www.carcoustics.com 

Czekamy na Ciebie!

NASI PRAKTYKANCI UCZĄ SIĘ 
CZEGOŚ NOWEGO 
KAŻDEGO DNIA.
DOKŁADNIE TAK, 
JAK MY.
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Duńska tradycja
Dansk Supermarked Group to największa duńska firma z branży handlu detalicznego. Przejrzyste reguły, zdrowy rozsądek 
i zorientowanie na klienta to podstawa naszego sukcesu. Kierujemy się tymi zasadami od kiedy Herman Salling otworzył 
swój pierwszy sklep w 1960 roku. Obecnie dysponujemy ponad 1,400 sklepami w czterech krajach: Danii, Szwecji, Polsce 
i Niemczech. Do grupy należą znane w Europie sieci handlowe: Bilka, Fotex, Salling, a także popularna w Polsce dyskontowa 
sieć Netto. Grupa zatrudnia ponad  50,000 osób, a każdego dnia sklepy Dansk Supermarked odwiedza ponad 1,4 miliona 
Klientów.

Centrum Usług Wspólnych w Szczecinie
We wrześniu 2013 roku utworzyliśmy Centrum Usług Wspólnych (SSC – Shared Service Center), zlokalizowane w samym 
centrum Szczecina – kompleksie biurowym BBPark. Dansk Supermarked SSC to wielofunkcyjna jednostka zarządzająca 
finansami i wszelkimi procesami biznesowymi zachodzącymi w Dansk Supermarked w całej Europie. 
Oferty pracy skierowane są zarówno do wykwalifikowanych managerów i specjalistów, jak również do absolwentów i osób, 
które chcą zdobyć doświadczenie w branży SSC/BPO w takich działach jak księgowość, kontroling, IT, HR oraz Master Data.

Oferujemy
  Prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową Multisport
  Nagrody dla wyróżniających się pracowników, imprezy integracyjne oraz program ubezpieczeń grupowych
  Bilety do kina, inicjatywy sportowe
  Pracę w dużej międzynarodowej firmie 
  Realizację ciekawych projektów w młodym i dynamicznym zespole
  Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 

Już dziś wyślij swoje CV na adres:
rekrutacja.ssc@dsg.dk

Danwood S.A. to największy producent domów gotowych w Polsce – zatrudniamy ponad 
1500 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, w biurze w Białymstoku oraz 
w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. W 2015 roku firma 
zadebiutowała w rankingu 500 największych firm w Polsce według dziennika Rzeczpospolita, 
a także otrzymała m.in. tytuł Orła Eksportu Województwa Podlaskiego. 
We współpracy z Politechniką Białostocką w 2015 roku uruchomiliśmy Menedżerskie Studia 
Podyplomowe dla Inżynierów Budownictwa, które w całości finansujemy. W październiku 
2017 roku rusza kolejna edycja - wszystkim, którzy je ukończą gwarantujemy zatrudnienie 
w Danwood. 

W Danwood S.A. oferujemy
  rozwój zawodowy zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami pracowników,

  możliwość pracy na zagranicznych rynkach, 
  dofinansowanie studiów podyplomowych, 
  dofinansowanie nauki języków obcych,
  wynagrodzenie powyżej średniej, 
  szereg benefitów i dodatkowych bonusów 
pozapłacowych.

Poszukujemy
  inżynierów budownictwa, 
  specjalistów do działów: 

  marketingu i sprzedaży,
  logistyki,
  finansów,
  HR,
  IT,
  rozwoju produktu.

Znajomość języka niemieckiego 
jest dodatkowym atutem.

ZBUDUJ SWOJĄ KARIERĘ 
RAZEM Z NAMI

WIĘCEJ NA WWW.PRACAPODLASIE.PL
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Formel D to wiodący dostawca usług, 
działający w obszarze kontroli jakości przemysłu 
motoryzacyjnego. Zapewnia producentom 
samochodów oraz dostawcom części, 
zlokalizowanym na całym świecie, najwyższą jakość 
produktów i procesów.

Nasze koncepcje i indywidualne rozwiązania 
zapewniają bezbłędne zaopatrzenie w części 
procesów produkcyjnych. Kontrolujemy w sposób 
kompletny procesy zapewniające jakość, niezbędne 
dla rozwoju dostawcy, wykonujemy testy manualne 
i przeróbki podzespołów oraz pojazdów, jesteśmy 
także partnerem na potrzeby szybkich napraw 
i modernizacji procesów.

Aby utrzymać odpowiednią jakość i niezawodność, 
testujemy całe pojazdy, ich układy i komponenty 
na etapie wdrażania produkcji. Przygotowujemy 
dokumentację techniczną i optymalizujemy 
usługi posprzedażowe. Zapewniamy wdrażanie 
oraz przestrzeganie standardów jakościowych 
w procesach dealerskich i serwisowych oraz 
zmniejszamy koszty gwarancyjne.

Formel D zostało założone w 1993 roku w Troisdorfi e 
w pobliżu Kolonii. Dziś zatrudniamy ponad 
7000 osób z 45 krajów w ponad 80 siedzibach 
w 19 krajach. 

Dołącz do nas!  
Zapraszamy do zapoznania 
się z naszymi ogłoszeniami 
publikowanymi na pracuj.pl 
oraz z naszym profi lem na FB: 
Formel D Polska! 

formeld.com

franklintempletoncareers.com
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Kim jesteśmy?
Hager Group, jako niezależna firma 
rodzinna, jest wiodącym dostawcą 
rozwiązań i usług związanych 
z instalacjami elektrycznymi 
w budynkach mieszkalnych, 
handlowych i przemysłowych.

Koncentrujemy się na przyszłości 
i rozwijamy rozwiązania, które czynią 
nasze otoczenie bardziej bezpiecznym, 
komfortowym oraz inteligentnym.

Hager Group to jednocześnie ogólno-
światowe przedsięwzięcie biznesowe: 
11 650 pracowników generuje obrót 
wynoszący około 1,9 mld euro. 
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy 
w 28 zakładach produkcyjnych 
na całym świecie, a w 129 krajach 
konsumenci darzą je swoim zaufaniem. 
Centrala firmy zlokalizowana jest 
w Niemczech. W Polsce funkcjonują 
2 zakłady produkcyjne (zakład Berker 
w Kórniku k/Poznania oraz Hager Polo 
Produkcja w Tychach) oraz 
2 spółki handlowe (Hager Polo 
w Tychach i Efen w Siemianowicach 
Śląskich).

Co oferujemy?
Każdego roku zapraszamy młode 
osoby do programu stażowego 
w zespołach Hager Group. Możesz 
być kolejną osobą, która skorzysta 
z praktycznego przeszkolenia oraz 
zdobędzie cenne doświadczenie, czyli:
• możliwość realizacji ciekawych 

zadań w zespole profesjonalistów 
nastawionych na ciągły rozwój  
oraz innowacyjne rozwiązania   
w firmie z ustaloną długofalową  
strategią działania,

• praktyczne zadania, które pozwalają 
budować ścieżkę kariery przyszłego 
profesjonalisty,

• program adaptacyjny, zapewniający 
płynne wdrożenie w zadania  
oraz dobre poznanie firmy

• wsparcie opiekuna w trakcie trwania 
stażu oraz udział w szkoleniach 
wewnętrznych,

• płatny staż oraz elastyczny czas pracy.

Nasze 
lokalizacje:
• Tychy (centrala, zakład produkcyjny 

oraz centrum szkoleniowe)
• Warszawa (biuro handlowe 
• oraz centrum szkoleniowe)
• Kórnik k/Poznania (centrala, zakład 

produkcyjny oraz centrum szkoleniowe)
• Siemianowice Śląskie (biuro handlowe)

Rozpocznij swoją karierę
w Hager Group
Dowiedz się więcej
o możliwościach rozwoju
kariery w Hager Group.

# luckyyou
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W Polsce funkcjonują 2 zakłady produkcyjne (zakład Berker w Kórniku 
k/Poznania oraz Hager Polo Produkcja w Tychach) oraz 2 spółki 
handlowe (Hager Polo w Tychach i Efen w Siemianowicach Śląskich).

Co oferujemy?
Każdego roku zapraszamy młode osoby do programu 
stażowego w zespołach Hager Group.
Możesz być kolejną osobą, która skorzysta z praktycznego 
przeszkolenia oraz zdobędzie cenne doświadczenie, czyli:

• możliwość realizacji ciekawych zadań w zespole 
profesjonalistów nastawionych na ciągły rozwój oraz 
innowacyjne rozwiązania w firmie z ustaloną długofalową 
strategią działania

• praktyczne zadania, które pozwalają budować ścieżkę 
kariery przyszłego profesjonalisty

• program adaptacyjny, zapewniający płynne wdrożenie 
w zadania oraz dobre poznanie firmy

• wsparcie opiekuna w trakcie trwania stażu oraz udział 
w  szkoleniach wewnętrznych

• płatny staż oraz elastyczny czas pracy

• Tychy (centrala, zakład produkcyjny oraz centrum szkoleniowe)
• Warszawa (biuro handlowe oraz centrum szkoleniowe)
• Kórnik k/Poznania (centrala, zakład produkcyjny oraz centrum szkoleniowe)
• Siemianowice Śląskie (biuro handlowe)

Dowiedz się więcej 
o możliwościach rozwoju 
kariery w Hager Group

Rozpocznij swoją karierę
w Hager Group
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Hager, Dział Personalny | ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy | tel. +48 32 324 01 02 | email hr@hager.pl | www.hagergroup.com

Join us now.
# luckyyou
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Kim jesteśmy?
Hager Group, jako niezależna firma 
rodzinna, jest wiodącym dostawcą 
rozwiązań i usług związanych 
z instalacjami elektrycznymi 
w budynkach mieszkalnych, 
handlowych i przemysłowych.

Koncentrujemy się na przyszłości 
i rozwijamy rozwiązania, które czynią 
nasze otoczenie bardziej bezpiecznym, 
komfortowym oraz inteligentnym.

Hager Group to jednocześnie ogólno-
światowe przedsięwzięcie biznesowe: 
11 650 pracowników generuje obrót 
wynoszący około 1,9 mld euro. 
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2 spółki handlowe (Hager Polo 
w Tychach i Efen w Siemianowicach 
Śląskich).

Co oferujemy?
Każdego roku zapraszamy młode 
osoby do programu stażowego 
w zespołach Hager Group. Możesz 
być kolejną osobą, która skorzysta 
z praktycznego przeszkolenia oraz 
zdobędzie cenne doświadczenie, czyli:
• możliwość realizacji ciekawych 

zadań w zespole profesjonalistów 
nastawionych na ciągły rozwój  
oraz innowacyjne rozwiązania   
w firmie z ustaloną długofalową  
strategią działania,

• praktyczne zadania, które pozwalają 
budować ścieżkę kariery przyszłego 
profesjonalisty,

• program adaptacyjny, zapewniający 
płynne wdrożenie w zadania  
oraz dobre poznanie firmy

• wsparcie opiekuna w trakcie trwania 
stażu oraz udział w szkoleniach 
wewnętrznych,

• płatny staż oraz elastyczny czas pracy.

Nasze 
lokalizacje:
• Tychy (centrala, zakład produkcyjny 

oraz centrum szkoleniowe)
• Warszawa (biuro handlowe 
• oraz centrum szkoleniowe)
• Kórnik k/Poznania (centrala, zakład 

produkcyjny oraz centrum szkoleniowe)
• Siemianowice Śląskie (biuro handlowe)

Rozpocznij swoją karierę
w Hager Group
Dowiedz się więcej
o możliwościach rozwoju
kariery w Hager Group.

# luckyyou
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Are you looking for an opportunity to work in an international project team and to take 
on technical and business challenges? Then join us.
At Orbium, we work hand in hand with leading fi nancial institutions to help them address 
their current issues and future-proof their businesses.
For more information, please visit our website 
www.orbium.com/careers/

BUSINESS AND TECHNOLOGY 
CONSULTANCY



189



David Parkinson
Prezes Zarządu Provident Polska

Dołącz
do mojego

zespołu

Provident Polska jest częścią grupy IPF. 
W Polsce działa od 1997 roku. Jesteśmy liderem 
na rynku pożyczek gotówkowych. Z usług firmy 
Provident skorzystało już 4 miliony Klientów.

średni staż pracy
w firmie

7,6
roku

kobiet na stanowiskach 
menedżerskich 

50%
pracowników pracuje 

dłużej niż 5 lat

ponad

60%

Kogo
szukamy?

Osób, dla których, tak jak i dla nas, ważne są szacunek, odpowiedzialność i przejrzystość.
Doświadczonych specjalistów i menedżerów oraz chętnych do nauki studentów i absolwentów.
W szczególności poszukujemy:
 › Menedżerów Sprzedaży w całej Polsce.
 › Konsultantów dbających o relacje z Klientami w Call Center w Warszawie
 › Specjalistów i menedżerów do Biura Głównego w Warszawie i Oddziałów w całej Polsce
 › Studentów i absolwentów do programu praktyk One Level Up oraz programów menedżerskich

Co 
oferujemy?

› Przyjazną, otwartą kulturę organizacyjną
 › Możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy
 ›  Szansę udziału w realizacji ambitnych projektów o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności
 › Pakiet świadczeń dodatkowych dla pracowników, m.in. prywatna opieka medyczna, możliwość 

skorzystania z ubezpieczenia na życie i pakietu rekreacyjno-sportowego
 › Uczestnictwo w programie wolontariatu pracowniczego

Jak 
aplikować? Wszystkie oferty pracy oraz współpracy z naszą firmą znajdziecie na stronie www.kariera-provident.pl
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Tak, to widok z naszego biura. Ale spokojnie, widok 
na morze to nie jedyny benefit, jaki dla Ciebie mamy. 
Może zechcesz dołączyć do jednej z naszych sekcji 
sportowych? Rozwijaj się z nami. Dla nas szkolenia 
to nie nagroda, lecz niezbędny element pracy
i rozwoju każdego z członków zespołu.

Brzmi interesująco? Zgłoś się do nas, czekamy!
career.pl@thyssenkrupp.com
linkedin.com/company/thyssenkrupp
thyssenkrupp.com

Twoje nowe miejsce pracy

thyssenkrupp Group Services Gdańsk





Ogłoszenia o pracę publikujemy na portalu www.pracuj.pl
W przypadku kiedy nie znaleźliście Państwo stanowiska odpowia-
dającego Waszym kwalifikacjom na portalu www.pracuj.pl prosimy 
o przesłanie CV na adres: justyna.szakola-kozak@fs.utc.com.

O UTC Fire&Security
Jesteśmy częścią United Technologies (UTC), 
światowego lidera technologicznych rozwiązań 
dla przemysłu lotniczego i automatyki budynku. 
UTC na świecie zatrudnia ponad 200 000 pracowni-
ków w blisko 70 krajach. 
Jako wiodący dostawca systemów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i rozwiązań elektronicznych 
chronimy ludzi, własność oraz mienie na całym 
świecie.
Swój sukces opieramy na kreatywności, ciągłym 
doskonaleniu produktów, ich niezawodności oraz 
na pracownikach z pasją wykonujących swoją pracę.
Centrum technologiczne R&D w Gdańsku należy 
do biznesu, który dostarcza zaawansowane tech-
nologie związane z wyposażeniem inteligentnego 
budynku oferując systemy zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, przeciwwłamaniowych, kontroli dostępu 
i monitoringu video.

UTC w Polsce
W Polsce historia Centrum Technologicznego (R&D) 
rozpoczęła się w 1997 roku od pięcioosobowego 
zespołu inżynierskiego. Stanowiło ono wówczas 
część biura handlowego firmy Aritech. 
Zatrudniamy ponad 190 osób, a w ciągu najbliż-
szych miesięcy mamy w planach zwiększenie 
zatrudnienia.
W Polsce zlokalizowany jest także Dział Wsparcia 
Technicznego dla regionu EMEA, który pełni rolę 
pomocy technicznej dla partnerów biznesowych i in-
żynierów UTC oraz prowadzi szkolenia produktowe 
w różnych lokalizacjach.

Obecnie Centrum technologiczne w Gdańsku należy 
do biznesu CCS – Climate Controls and Security, 
który dostarcza zaawansowane technologie związa-
ne z wyposażeniem inteligentnego budynku: syste-
my klimatyzacji (Carrier) oraz systemy zabezpieczeń:
 przeciwpożarowych (fire detection)
 przeciwwłamaniowych (intrusion)
 kontroli dostępu (access control)
 monitoringu video (video surveillance)

Informacje o firmie: 
http://www.ccs.utc.com/ccs/en/worldwide/





198       PRZEWODNIK PRACODAWCY 2017/2018



WIZYTÓWKI

PRZEWODNIK PRACODAWCY 2017/2018       199



7bulls.com sp. z o.o.
Branża: IT
Adres strony www: 7bulls.com
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: programista, 
tester oprogramowania
Wymagane wykształcenie: cenimy dobre przygotowanie zawodowe, 
dlatego zapraszamy samodzielnych i kreatywnych absolwentów lub studentów 
kierunków informatycznych i pokrewnych, którzy chcą tworzyć oprogramowanie 
bez zbędnej biurokracji i procedur, pracować w małych zespołach oraz pragną 
rozwijać różnorodne pasje i zainteresowania 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok. Prosimy o przesyłanie CV e-mailem. 
Szczegóły oraz aktualne oferty pracy znajdują się na www.7bulls.com/kariera.
E-mail: praca@7bulls.com
Adres: al. Szucha 8, 00-582 Warszawa

ABM Spółka Akcyjna
Branża: produkcja i sprzedaż mebli sklepowych, projektowanie, wizualizacja, 
montaż – kompleksowa obsługa klientów wyposażających sklepy,
Adres strony www: abm.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: doradca klienta,  
sekretarka, obsługa stoisk targowych, konstruktor mebli, copywriter, 
operator maszyn, pakowacz w zakładzie produkcyjnym, pomocnik magazyniera, 
pomocnik na linii produkcyjnej,
Wymagane wykształcenie: absolwenci studiów technicznych, studenci studiów 
zaocznych technicznych, wymagana biegła znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: zarzad@abm.com.pl
Adres: ul. Dobry Początek 6, 30-798 Kraków

Accenture
Branża: Konsulting, IT, Outsourcing, Bankowość, Ubezpieczenia, Handel, 
Produkcja, Energetyka, Telekomunikacja 
Adres strony www: www.accenture.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
analityczne, programistyczne, specjalistyczne 
Wymagane wykształcenie: studenci i absolwenci kierunków technicznych 
(np. telekomunikacja, informatyka), ekonomicznych (np. bankowość, 
metody ilościowe) i filologicznych
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: careers.pl@accenture.com
Adres: ul. Sienna 39, Warszawa

Active Communications Europe Ltd  
Sp. z o.o. (ACI Europe)
Branża: Konferencje, Eventy – Sprzedaż, Produkcja, Marketing
Adres strony www: www.acieu.pl; www.acieu.net 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Junior Sales Executive, Delegate Sales Executive
Wymagane wykształcenie: wyższe, absolwenci różnych kierunków, również 
studenci studiów zaocznych II stopnia. Szukamy ambitnych osób, które chcą 
pracować z ludźmi z całego świata, w międzynarodowym środowisku, takich, 
które chcą rozwijać własną karierę. Zwracamy uwagę na kompetencje i potencjał. 
Szukamy ludzi pełnych pasji, ambicji i motywacji do działania. Warunkiem 
koniecznym jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok – zapraszamy do aplikowania 
nawet jeśli nie jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko. Zastrzegamy 
sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Adres: Kupiec Poznański, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

AdRem Software sp. z o.o.
Branża: IT
Adres strony www: www.adrem.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: programista, 
tester, inżynier sieciowy, inżynier wsparcia technicznego, specjalista ds. sprzedaży, 
specjalista ds. marketingu, pracownik działu administracji
Wymagane wykształcenie: wyższe lub student studiów wyższych
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje prosimy przesyłać na adres 
praca@adrem.com.pl, oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz 
płatne staże dla studentów polskich i zagranicznych
E-mail: praca@adrem.com.pl
Adres: ul. Marcika 12, 30-443 Kraków

Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
Branża: produkcja sprzętu do utrzymania dróg
Adres strony www: aebi-schmidt.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
konstruktor, technolog, pracownik działu IT – help desc,  
specjalista ds. utrzymania ruchu; spawacz; lakiernik
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, zawodowe
Termin i sposób składania aplikacji: forma mailowa, osobiste dostarczenie, 
wysyłka pocztą
E-mail: magda.boronska@aebi-schmidt.com
Adres: Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o; 25-650 Kielce, ul. Skrajna 80a
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AGROLOK SP. Z O.O.
Branża: ROLNICTWO/SPRZEDAŻ
Adres strony www: agrolok.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
doradca ds. żywienia zwierząt, specjalista ds. produkcji roślinnej,  
przedstawiciel handlowy, handlowiec stacjonarny, specjalista ds. skupu zbóż 
Wymagane wykształcenie: min. średnie, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: praca@agrolok.com.pl
Adres: Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie 

Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k.
Branża: motoryzacyjna (automotive)
Adres strony www: www.aircom.ag 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:   
Poszukujemy ambitnych pasjonatów motoryzacji do naszego działu B&R 
(konstruktorów, inżynierów mechaników i mechatroników); zaangażowanych 
logistyków i specjalistów ds. jakości oraz kreatywnych księgowych
Wymagane wykształcenie: Wyższe specjalistyczne (w zależności od stanowiska) 
lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok w odpowiedzi  
na aktualne ogłoszenia
E-mail: personal@aircom.ag
Adres: Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k., ul. Fabryczna 20 B, 55-080 Pietrzykowice

AmRest Sp. z o.o.
Branża: Retail / Sprzedaż detaliczna
Adres strony www: www.amrest.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: staże i praktyki, 
stanowiska młodszego specjalisty w działach: Księgowości, Analiz, Marketingu, 
HR, IT, Ekspansji, Utrzymania, Zakupów
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne: ochrona środowiska, inżynieria 
środowiska, budownictwo, architektura, informatyka, sieci i telekomunikacja, 
technologia żywienia; wyższe humanistyczne/ekonomiczne: marketing, 
socjologia, psychologia, administracja, prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacja za pośrednictwem strony 
internetowej www.amrest.eu
E-mail: praca@amrest.eu
Adres: Wrocław, pl. Grunwaldzki 25-27

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Branża: inżynieria / instalacje przemysłowe / rafinerie / petrochemia / chemia
Adres strony www: www.engineering-airliquide.com
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: asystent projektanta / inżynier 
budowy w branżach: automatyki, budowlano-konstrukcyjnej, mechanicznej, 
orurowania, procesowej, systemów elektrycznych
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe techniczne w zależności 
od potrzeb, preferowane kierunki: automatyka i robotyka, budownictwo, 
elektrotechnika, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika 
i budowa maszyn
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV i list motywacyjny  
e-mailem; aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej  
www.engineering-airliquide.com oraz na portalach rekrutacyjnych
E-mail: careers.ec.poland@airliquide.com
Adres: Dział Personalny, Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.,  
ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Branża: medyczna; ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych  
w skład której wchodzi 50 laboratoriów, w których wykonywanych jest ponad  
35 mln badań rocznie
Adres strony www: www.alablaboratoria.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, praktyki i staże w okresie 
wakacyjnym oraz współpraca na zasadach umowy zlecenie przez cały rok, 
godziny pracy dostosowane do planu zajęć na uczelni
Wymagane wykształcenie: wyższe medyczne oraz pokrewne
Termin i sposób składania aplikacji: zachęcamy do składania aplikacji 
przez cały rok
E-mail: kariera@alab.com.pl
Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

ARC Consulting Group sp. z o.o. sp. k.
Branża: IT, Usługi Consultingowe 
Adres strony www: www.arc-consulting.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Młodszy programista VBA, młodszy konsultant SAP, młodszy analityk biznesowy, 
młodszy programista .NET,
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska, zazwyczaj: ukończone 
studia wyższe techniczne (informatyka/ kierunki pokrewne) lub studenci 4/5 rok
Termin składania aplikacji: możliwość składania aplikacji przez cały rok
Sposób składania aplikacji: CV prosimy przesyłać na adres:  
rekrutacja@arc-consulting.pl lub poprzez formularz aplikacyjny na naszej stronie
E-mail: rekrutacja@arc-consulting.pl
Adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
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ArcelorMittal Poland S.A.
Branża: przemysł stalowy
Adres strony www: poland.arcelormittal.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stanowiska specjalistów w określonych obszarach – produkcja, mechanika, 
elektryka, rozwój produktu, zarządzanie projektami. Osobom z odpowiednim 
wykształceniem oferujemy: umowę o pracę, premie, dofinansowanie  
do posiłków w pracy, szkolenia specjalistyczne
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne zgodne z oferowanym 
stanowiskiem
Termin i sposób składania aplikacji: online, oferty dostępne na stronie www
E-mail: kariera@arcelormittal.com
Adres: Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Oddziały – Kraków, 
Sosnowiec, Świętochłowice, Chorzów, Zdzieszowice

Arla Global Shared Services
Branża: Finanse / Ekonomia / Zarządzanie
Adres strony www: www.arla.pl/przeglad/gdansk
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Junior 
Accountant with English, Junior Accountant with Danish, Procurement Assistant, 
HR Administrator with German, Junior Master Data Management Specialist
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, ekonomia, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie, lingwistyka, skandynawistyka
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online, formularz aplikacyjny 
dostępny na stronie www.arla.pl oraz na profilu pracodawcy na stronie  
www.pracuj.pl.
E-mail: gbshr_gdansk@arlafoods.com
Adres: Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

ASPÖCK AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
Branża: Automotive, firma produkcyjna
Adres strony www: www.aspoeck.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Poszukujemy pracowników do działów: Logistyki, Jakości, Utrzymania ruchu, 
Wtryskarek, Montażu, Administracji; Oferujemy różne stanowiska w zależności 
od kwalifikacji i doświadczenia
Wymagane wykształcenie: W zależności od specyfikacji stanowiska: 
Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Automatyka, Logistyka, Zarządzanie 
jakością, Finanse i rachunkowość, Administracja. Stawiamy na umiejętności, 
zaangażowanie, kreatywność i otwartość.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, aplikowanie na podany poniżej 
adres mailowy
E-mail: elzbieta.pietras@aspoeck.net.pl
Adres: Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 11, 46-200 Kluczbork

ASSEL SP. Z O.O.
Branża: przemysł elektroniczny
Adres strony www: www.assel.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
inżynier/technik procesu, inżynier/technik produktu, inżynier/technik testu, 
inżynier/technik utrzymania ruchu, stanowiska w obszarze biznesowym 
(planowanie, zakupy, wyceny)
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów (kierunki techniczne),  
absolwenci technikum elektronicznego
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób składania aplikacji: online: http://assel.pl/pl/kariera, 
 e-mail: praca@assel.pl, telefonicznie
E-mail: praca@assel.pl
Telefon: 58 76 75 933
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000 Pruszcz Gdański

Auchan Retail Polska
Branża: Handel detaliczny, e-commerce
Adres strony www: www.auchan.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Międzynarodowy Program Managerski Auchan Executive Graduate Program, 
Płatne Staże Managerskie w działach Handlowych lub Sektorze Kas,  
Praktyki zawodowe i specjalistyczne
Wymagane wykształcenie: Wyższe bądź w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, ogłoszenia o pracę lub formularz 
aplikacji spontanicznej na www.auchan.pl/praca
E-mail: rekrutacja@auchan.pl

AWECO POLSKA APPLIANCE Sp. z o.o. Sp. k.
Branża: produkcja części do AGD / motoryzacji 
Adres strony www: www.sanhua-aweco.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: inżynierskie
Wymagane wykształcenie: średnie / wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: email 
E-mail: praca.ty@sanhua-aweco.com 
Adres: ul.Turyńska 80, 43-100 Tychy
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Azpiaran Doga Polska Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: www.azpiaran.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
staż, praktyki w różnych działach
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: administration@azpiaran.pl
Adres: ul. Wrocławska 36, Wojkowice, 55-020 Żórawina

Bank Gospodarstwa Krajowego
Branża: bankowość, finanse
Adres strony www: www.bgk.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: praktyki i praca
Wymagane wykształcenie: poszukujemy studentów i absolwentów kierunków 
ekonomicznych, prawniczych, technicznych oraz nauk ścisłych
Termin: cały rok w odpowiedzi na aktualne oferty pracy i praktyk
Sposób składania aplikacji: formularz aplikacyjny on-line na  
www.bgk.pl/kariera-w-bgk/
E-mail: rekrutacja@bgk.pl
Adres: Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

BCC (Business Consulting Center sp. z o.o.)
Branża: IT/Rozwój Oprogramowania/Konsulting
Adres strony www: www.bccgroup.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Młodszy 
Konsultant SAP, Młodszy Administrator IT, Młodszy Konsultant IT, Programista
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska - średnie techniczne, 
wyższe techniczne, informatyczne lub ekonomiczne
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja ciągła, przez formularz:  
https://bccgroup.dolaczdonas.pl
E-mail: kariera@bccgroup.com
Adres: Złotniki, ul. Krzemowa 1
             62-002 Suchy Las

Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.
Branża: Dystrybucja Alkoholi
Adres strony www: https://www.bacardilimited.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:   
Specjalistyczne w działach – Customer Service, Logistyka, Finanse, Administracja, 
Analityka Sprzedaży
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: aplikowanie poprzez stronę  
https://careers.bacardilimited.com/
Adres: Wołoska 22, 02-675 Warszawa

BASF Polska Sp. z.o.o.
Branża: chemiczna, automotive
Adres strony www: www.basf.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Studentów zapraszamy do udziału w Programie Staży Letnich, który jest 
organizowany corocznie w okresie lipiec-wrzesień. Przez 3 miesiące nasi stażyści 
mają okazję realizować samodzielne zadania w wybranym dziale, a także 
uczestniczyć we wspólnym projekcie stażowym 
Wymagane wykształcenie: studenci różnych kierunków studiów zgodnie 
z wymaganiami konkretnego działu/obszaru sprecyzowanymi w ogłoszeniu
Termin i sposób składania aplikacji: marzec 2017, w odpowiedzi na ogłoszenia 
na stronie BASF Kariera
Telefon: 22 570 99 99
Adres: Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa;
Zakład Produkcji Katalizatorów, ul. Innowacji 1, Święte, 55-300 Środa Śląska

BDO SP. Z O.O.
Branża: Finanse / Ekonomia/ Doradztwo/ Konsulting
Adres strony www: www.bdo.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stażysta, Asystent w Dziale Rewizji Finansowej, Stażysta w Dziale Usług Księgowych, 
Młodszy Księgowy
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunek Finanse 
i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@bdo.pl
Adres: Postępu 12, 02-676 Warszawa
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Belma Accessories Systems Sp. z o.o.
Branża: metalowa
Adres strony www: www.bas.pol.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Technolog 
ds. programowania CNC, Inżynier jakości – wykształcenie wyższe techniczne, 
Inspektor jakości – min. średnie, Kupiec – z komunikatywną znajomością j. 
angielskiego, Pracownik transportu wewnętrznego – uprawnienia/kurs do obsługi 
wózków widłowych, Pracownik magazynu, Spawacz MAG/TIG – kursy spawalnicze 
136 i 141, Operator robota spawalniczego, Szlifierz, Monter, Operator maszyn CNC
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: CV mailem na adres praca@bas.pol.pl
E-mail: praca@bas.pol.pl
Adres: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota

Biolanic Sp. z o.o.
Branża: Dystrybucja wyrobów chemicznych dla przemysłu oponiarskiego 
i gumowego
Adres strony www: www.biolanic.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Oferujemy stanowiska pracy dla specjalistów ds. sprzedaży, logistyki, księgowości 
i administracji. Oferujemy możliwość rozwoju pod okiem doświadczonych 
leaderów oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
Wymagane wykształcenie: Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku 
adekwatnym do oferowanego stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: W odpowiedzi na konkretne ogłoszenia, 
formularz aplikacyjny on-line
E-mail: biolanic@biolanic.com
Adres: ul. gen. H. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków

BLUE MEDIA S.A.
Branża: Fin-Tech
Adres strony www: www.bluemedia.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
JEE Programmer, Mobile Developer, PHP Developer
Wymagane wykształcenie: dla nas ważniejsze są umiejętności niż wyksztalcenie
Termin i sposób składania aplikacji: przez stronę www lub maila
E-mail: kariera@bm.pl
Adres: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

BNP Paribas Securities Services
Branża: Usługi finansowe
Adres strony www: joinbnpparibas.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
szukamy stażystów oraz młodszych specjalistów, którzy zajmą się u nas między 
innymi obsługą papierów wartościowych, obliczaniem i potwierdzaniem wartości 
aktywów, czy weryfikacją zgodności operacji z polityką inwestycyjną firmy
Wymagane wykształcenie: kierunki ekonomiczne; szukamy ambitnych 
osób zainteresowanych rynkami kapitałowymi, które lubią pracę z liczbami, 
posiadają zdolności analityczne oraz biegle znają język angielski
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutujemy przez cały rok;  
nasze oferty znajdziesz na stronie joinbnpparibas.pl
E-mail: recruitment.poland@bnpparibas.com
Adres: Wronia 31, 00-846 Warszawa

Benefit Systems 
Branża: usługi profesjonalne, usługi B2B
Adres strony www: https://www.benefitsystems.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stanowiska stażowe w różnych działach wewnątrz organizacji – np. Marketing, 
Zakupy, Dział Relacji Partnerskich, Kontroling
Wymagane wykształcenie: w trakcie / wykształcenie wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: przesyłanie CV drogą mailową
E-mail: kariera@benefitsystems.pl
Adres: Plac Europejski 2; 00-844 Warszawa

BKT Elektronik Sp. z o.o.
Branża: teleinformatyczna, telekomunikacyjna
Adres strony www: www.bkte.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: inżynier wsparcia 
technicznego – wyższe techniczne: telekomunikacja, mechatronika, mechanika, 
informatyka; referent ds. technicznych – wyższe techniczne, pracownik ds. obsługi 
sprzedaży – wyższe ze znajomością języków obcych (angielski, niemiecki), 
referent ds. zakupów - wyższe ze znajomością języka angielskiego
Wymagane wykształcenie: jw.
Termin i sposób składania aplikacji: CV mailem na adres praca@bkte.pl
E-mail: praca@bkte.pl
Adres: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota
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BorgWarner Poland Sp. z o.o.  
BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o.
Branża: przemysł motoryzacyjny
Adres strony www: www.borgwarner.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
poszukujemy inspektorów, techników, technologów oraz inżynierów w takich 
działach jak produkcja, inżyniering, jakość utrzymanie ruchu, logistyka.
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe techniczne w obszarze 
budowy maszyn, automatyki, mechaniki, elektroniki, zarzadzania jakością, 
inżynierii materiałowej i pokrewne oraz znajomość języka obcego,  
najczęściej angielskiego.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: adres e-mail oraz strona kariery BorgWarner rekrutacja@borgwarner.com, 
praktyki@borgwarner.com, https://www.borgwarner.com/en/careers
Adres: 36-002 Jasionka 950

Business Intelligence Technologies S.C.
Branża: IT / Wytwarzanie Oprogramowania
Adres strony www: www.bi-technologies.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Programista C#/.Net, Analityk Biznesowy – Branża IT, Analityk Systemowy,  
Tester Oprogramowania
Wymagane wykształcenie: Wyższe techniczne / ekonomiczne
Termin i sposób składania aplikacji: Przez stronę kariera / rekrutacja ciągła: 
http://www.bi-technologies.pl/#career
E-mail: praca@bi-technologies.com.pl
Adres: ul. Tęczowa 11 (budynek Temida 1), 53-601 Wrocław

Capgemini Polska Sp. z o.o.
Branża: Doradztwo i finanse, nowe technologie, IT
Adres strony www: www.pl.capgemini.com/careers
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Proponujemy 
pracę dla osób, które chcą rozwijać się w obszarze: IT, finansów, księgowości, 
operacji bankowych, HR, obsługi klienta, marketingu lub zarządzania
Wymagane wykształcenie: Studenci i absolwenci kierunków technicznych, 
informatycznych, ekonomicznych, finansowych oraz lingwistycznych
Termin i sposób składania aplikacji: aplikować można cały rok poprzez 
wypełnienie formularza aplikacyjnego online lub wysłanie CV e-mailem.
E-mail: praca.pl@capgemini.com
Adres: Equator II, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

BORYSZEW S.A.  
ODDZIAŁ MAFLOW W TYCHACH
Branża: motoryzacja
Adres strony www: http://www.maflow.com/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier jakości, Inżynier procesu, Specjalista ds. logistyki oraz udział 
w Programach Stażowych, obejmujących różne działy w organizacji.
Wymagane wykształcenie: wyższe lub w trakcie nauki na studiach wyższych
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja stała
E-mail: praca.map@maflow.com
Adres: ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy

Calz Polska sp. z o.o.
Branża: Branża odzieżowa
Adres strony www: www.calzedonia.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
W biurze zatrudniamy na stanowiska asystenckie do takich działów jak:  
ekspansja, dział techniczny, dział czasu pracy. Często prowadzimy także nabór  
na płatne staże w działach: księgowość i kadry.
Wymagane wykształcenie: Staramy się być elastyczni i kierunek, który kandydat 
ukończył nie jest dla nas najważniejszy. Natomiast bardzo ważne jest pozytywne 
myślenie, entuzjazm i zaangażowanie w powierzane zadania.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, nawet gdy nie ma otwartych 
aplikacji
E-mail: info@calzedonia.pl
Adres: CALZ Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Capita Polska
Branża: BPO/SSC
Adres strony www: http://www.capita.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
HR, Customer Service, Finance & Accounting, IT
Wymagane wykształcenie: BA, MA for some roles high school graduation
Termin i sposób składania aplikacji: Any time
E-mail: talent@capita.com
Adres: Capita Polska, Centrum Biurowe Lubicz I, ul. Lubicz 23, Kraków, 31-503
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Carcoustics Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: www.carcoustics.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: praca w dziale 
Administracji, HR, Księgowości, Jakości, Logistyki, Utrzymania Ruchu, Produkcji
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin aplikowania: cały rok
Sposób składania aplikacji: online, oferty dostępne na www.carcoustics.com 
w zakładce Careers
E-mail: rekrutacje@carcoustics.com
Adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 8

CCC S.A.
Branża: sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych  
Adres strony www: www.ccc.eu 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Poszukujemy kandydatów na stanowiska w sieci sprzedaży, praktyki i stanowiska 
specjalistyczne w centrali i biurze regionalnym 
Wymagane wykształcenie: jest zawsze uzależnione od stanowiska pracy 
na jakie prowadzimy rekrutacje
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenie 
E-mail: rekrutacja@ccc.eu 
Telefon: +48 (076) 845 84 00
Adres: CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice 
Regionalne Biuro CCC w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 1, V p., 00-078 Warszawa

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.
Branża: Energetyka, Energoelektronika, Energetyka odnawialna: OZE
Adres strony www: ces.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Handlowiec w branżach: zasilanie rezerwowe, systemy kogeneracyjne, napędy; 
Serwisant w działach: energoelektroniki; agregatów; uruchomień;  
Koordynator realizacji projektów
Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, bieżące oferty oraz formularz 
aplikacyjny dostępne na stronie www w zakładce „Praca”
E-mail: praca@ces.com.pl
Adres: ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków; tel.: 12/269 00 11; fax: 12/ 267 37 28 

CLS Sp. z o. o. 
Branża: Finanse
Adres strony www: www.cls.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Specjalista ds. sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, Doradca handlowy, 
Przedstawiciel Regionalny, Doradca Klienta ds. samochodów dostawczych
Wymagane wykształcenie: Brak sprecyzowanych wymagań odnośnie 
kierunku wykształcenia
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja ciągła
Adres: Szybowcowa 31/203, 54-130 Wrocław

GRUPA TUBĄDZIN
Branża: Produkcja/dystrybucja
Adres strony www: www.tubadzin.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
automatyk,mechanik,elektromechanik,informatyk,logistyk,magazynier, 
projektant/architekt, operator maszyn i urządzeń linii produkcyjnej,  
przedstawiciel handlowy, doradca klienta, pracownik działu marketingu
Wymagane wykształcenie: Dostosowane do określonych stanowisk  
www.tubadzin.pl zakładka PRACA I ROZWÓJ
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok
E-mail: rekrutacjact@tubadzin.pl; rekrutacjact2@tubadzin.pl;  
rekrutacjact3@tubadzin.pl; rekrutacjatmg@tubadzin.pl
Adres: Trzy zakłady produkcyjne mieszczące się w: Sieradzu, Ozorkowie 
oraz Tubądzinie, a także centrum dystrybucyjno-handlowe zlokalizowane 
w miejscowości Cedrowice-Parcela.

Coca-Cola HBC Polska 
Branża: FMCG / Sprzedaż / Produkcja
Adres strony www: www.coca-colahellenic.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Absolwentom i studentom ostatniego roku oferujemy dwuletni staż managerski 
Coca-Cola Experience, studentom III i IV roku – około trzymiesięczne płatne praktyki 
Wymagane wykształcenie: min. średnie, w przypadku praktyk,  
wyższe w przypadku pozostałych stanowisk. 
Termin i sposób składania aplikacji: rejestracja w naszej internetowej bazie 
kandydatów pod adresem www.coca-colahellenic.pl/careers,  
www.otworzsienawiecej.pl
E-mail: www.coca-colahellenic.pl/careers, www.otworzsienawiecej.pl
Adres: ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa
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Colours Factory sp. z o.o.
Branża: poligrafia / usługi dla biznesu / reklama
Adres strony www: www.coloursfactory.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Asystent Technologa, Asystent Projektu, Specjalista ds. Obsługi Klienta,  
Młodszy Informatyk, Młodszy Specjalista ds. prepress, Kalkulant,  
Asystent ds. Administracji, Młodszy Specjalista ds. Zakupów
Wymagane wykształcenie: ekonomiczne, techniczne, mile widziani absolwenci 
studiów poligraficznych
Termin i sposób składania aplikacji: online, poprzez stronę internetową  
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
E-mail: kariera@coloursfactory.pl
Adres: 64-920 Piła, ul. Wypoczynkowa 13

Credit Agricole Bank Polska SA
Branża: bankowość 
Adres strony www: www.credit-agricole.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: poszukujemy 
pracowników do róznych działów ( m.in. finanse, ryzyko, IT, marketing,  
Contact Center, sieć sprzedaży) Nasze aktualne oferty znajdują się na stronie 
www.credit-agricole.pl/kariera
Wymagane wykształcenie: pożądany kierunek studiów jest zawsze uzależniony 
od stanowiska, na które aktualnie rekrutujemy
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: formularz aplikacyjny na stronie 
E-mail: Kariera@credit-agricole.pl
Adres: Credit Agricole Bank Polska SA, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

CUSHMAN & WAKEFIELD
Branża: Konsulting/Nieruchomości Komercyjne
Adres strony www: www.cushmanwakefield.com 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: płatne staże 
i praktyki oraz stanowiska na poziomie młodszych specjalistów w działach 
świadczących usługi w zakresie: pośrednictwa w wynajmie powierzchni, 
kompleksowego zarządzania nieruchomościami, obsługi transakcji na rynkach 
kapitałowych, zarządzania obiektami, globalnej obsługi najemców, zarządzania 
inwestycjami i aktywami oraz usługami w zakresie realizacji projektów i inwestycji 
deweloperskich, reprezentacji najemców oraz wyceny i doradztwa.
Wymagane wykształcenie: preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, 
geodezja i kartografia, prawo, rynki finansowe oraz inwestycje kapitałowe.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@eur.cushwake.com
Adres: Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,  
Lumen, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o
Branża: produkcja / producent mebli metalowych
Adres strony www: www.cp.de/pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
specjalista ds. planowania i przygotowania produkcji, konstruktor,  
specjalista – inżynier w dziale utrzymania ruchu
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe – kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: online, oferty dostępne na  
www.grupapracuj.pl
E-mail: magdalena.druzkowska@cp.de
Adres: Jaworzyńska 293, 59-220 Legnica

Credit Suisse Poland
Branża: Bankowość, Finanse, IT
Adres strony www: credit-suisse.com/careers
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Programy stażowe w obszarze Risk, Finance, Operations, Human Resources, 
Communication and Branding, Global Markets, Technology(IT), Wealth Management; 
Programy Talentów dla absolwentów: Risk, Technology(IT), Legal and Compliance
Wymagane wykształcenie: Absolwent studiów I lub II stopnia.
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja ciągła
E-mail: students.wroclaw@credit-suisse.com
Adres: pl. Grunwaldzki 25, Wrocław

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
DACOMET Dariusz Kaczmarek&Andrzej 
Spychalski Sp.j. 
Branża: Telekomunikacja
Adres strony www: dacomet.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Analityk Zgłoszeń 
Serwisowych ze znajomością języków obcych, Programista, Inżynier  
Wymagane wykształcenie: minimum średnie   
Termin i sposób składania aplikacji: poprzez formularz aplikacyjny na naszej 
stronie lub na adres mailowy
E-mail: rekrutacja@dacomet.pl
Adres: ul. Fordońska 138, 85-752 Bydgoszcz
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Danwood S.A.
Branża: budowlana
Adres strony www: www.danwood.pl
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Oferujemy stanowiska 
m.in.: inżyniera budowy, koordynatora sprzedaży, asystenta architekta, 
asystenta kierownika kontraktu oraz specjalistów do działów: marketingu 
i sprzedaży, logistyki, finansów, HR, IT.
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje można składać cały rok 
– bezpośrednio na ogłoszenie, poprzez przesłanie aplikacji na adres  
kariera@danwood.pl lub osobiście w siedzibie Spółki
E-mail: kariera@danwood.pl
Adres: Siedziba Spółki – ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski
Biuro w Białymstoku – ul. Ciołkowskiego 2/2a, 15-245 Białystok

DFM Sp. z o.o.
Branża: przemysł drzewny, produkcja mebli tapicerowanych
Adres strony www: http://www.dfm.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
technolog produkcji, konstruktor, organizator produkcji, specjalista  
ds. Lean Manufacturing, młodszy programista
Wymagane wykształcenie: preferujemy kandydatów z wykształceniem 
wyższym kierunkowym: zarządzanie produkcją, inżynieria procesów 
produkcyjnych, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, wzornictwo 
przemysłowe; poszukujemy kandydatów ambitnych, pomysłowych, nastawionych 
na realizację zamierzonych celów, gotowych do współpracy w zespole  
w przyjaznej atmosferze pracy
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia
E-mail: rekrutacja@dfm.com.pl
Adres: Dział Personalny, ul. Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto

DIEHL METERING SP. Z O.O.
Branża: produkcja najwyższej jakości wodomierzy, ciepłomierzy oraz systemów 
zdalnego odczytu
Adres strony www: www.diehl.com/metering  
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: inżynier produktu, 
inżynier procesu, regionalny kierownik sprzedaży, monter precyzyjny
Wymagane wykształcenie: techniczne (średnie lub wyższe), znajomość MS Office, 
komunikatywna znajomość języka angielskiego
Termin i sposób składania aplikacji: elektronicznie lub osobiście
E-mail: kadry-dmpl@diehl.com
Adres: Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

DLA Piper Wiater sp.k.
Branża: prawo
Adres strony www: www.dlapiper.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stażysta, Paralegal, Młodszy Prawnik
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, prawo, ekonomia
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, e-mail
E-mail: praktyki@dlapiper.com
Adres: I. L. Pereca 1, 00-849 Warszawa

DEKPOL S.A. 
Branża: Budowlana
Adres strony www: dekpol.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Kierownik budowy, Inżynier budowy, Technolog, Kupiec, Pracownik ds. marketingu, 
Kontroler jakości, Planista produkcji
Wymagane wykształcenie: min. średnie, wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, e-mailowy 
E-mail: kadry@dekpol.pl
Adres: Gajowa 31, 83-251 Pinczyn

Diebold Nixdorf
Branża: BPO / IT
Siedziba / oddziały: Katowice, Szczecin, Warszawa
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Corporate Client 
Support Specialist, Accounting Specialist, Software Developer, IT Support Advisor, 
Test Developer
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok
Sposób aplikowania: Formularz aplikacyjny umieszczony w ogłoszeniach
E-mail: rekrutacja.pl@dieboldnixdorf.com
Adres strony www: www.dncareer.pl
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DO OK S.A.
Branża: IT
Adres strony www: dook.pro
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
web developer, mobile developer, tester, project manager, business analyst
Wymagane wykształcenie: jesteśmy elastyczni, liczy się Twoja wiedza i entuzjazm 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, prześlij swoje CV mailem 
E-mail: job@dook.pro
Adres: ul. Skarbowców 23b, 53-025 Wrocław 

DOVISTA Polska Sp. z o. o.
Branża: Produkcja
Adres strony www: dovista.pl/kariera
Typowe stanowiska (działy) oferowane absolwentom: Poszukujemy 
pracowników do działów: R&D, Lean, Jakość, Inżynieria Procesu, Wsparcia 
Sprzedaży, Logistyka, Utrzymanie Ruchu. Absolwenci najczęściej rozpoczynają 
karierę w naszej firmie od Stażu lub stanowiska Młodszego Specjalisty.
Wymagane wykształcenie (kierunek): Najczęściej trafiają do nas absolwenci 
kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Logistyka, 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zapraszamy też absolwentów innych 
kierunków do aplikowania, ponieważ nasza organizacja jest bardzo różnorodna 
i stwarza wiele możliwości.
Termin i sposób składania aplikacji: zgodnie z informacją w konkretnym 
ogłoszeniu.
E-mail: rekrutacja@dovista.com
Adres: Wędkowy, 83-111 Swarożyn

Drukarnia KEA
Branża: Poligraficzna 
Adres strony www: www.kea.com.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Operatorzy procesów produkcyjnych
Wymagane wykształcenie: średnie techniczne 
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje można składać  
do 31-12-2017 za pośrednictwem zakładki kariera na naszej stronie internetowej 
http://www.kariera.kea.com.pl/ 
E-mail: kadry@kea.com.pl 
Adres: 51-008 Wrocław, ul. Osobowicka 89

docFlow S.A.
Branża: outsourcing, IT
Adres strony www: docFlow.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
osób do działów zajmujących się: Rejestracją i digitalizacją dokumentów, 
Przetwarzaniem danych, Rozwojem oprogramowania, Utrzymaniem systemów IT, 
Procesami logistycznymi i magazynowymi
Wymagane wykształcenie: studenci lub absolwenci
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok poprzez stronę  
www.docflow.pl/kariera/
E-mail: rekrutacja@docflow.pl
Adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław / oddział - ul. Graniczna 8C/DC2B,  
54-610 Wrocław

Draexlmaier
Branża: Automotive
Adres strony www: https://pl.draexlmaier.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
inżynierowie, specjaliści logistyki, jakości, technolodzy, stanowiska 
administracyjne (księgowość, kontroling, dział personalny)
Wymagane wykształcenie: wyższe, średnie
Termin i sposób składania aplikacji: https://pl.draexlmaier.com/kariera/  
lub pracuj.pl
Adres: Spółdzielcza 45, 58-500 Jelenia Góra

Eco dla Firm Sp. z o.o.
Branża: Energia i Gaz
Adres strony www: www.ecodlafirm.pl
Siedziba: Wrocław
Oddziały: 10 biur handlowych w całej Polsce
Liczba współpracowników w całej Polsce: 120
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
specjalista ds. sprzedaży energii i gazu lub certyfikowany partner biznesowy
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin: cały rok 
Sposób składania aplikacji: email
E-mail: rekrutacja@ecodlafirm.pl
Adres: al. Wiśniowa 36a, 53-137 Wrocław
Telefon: 519 333 666

PRZEWODNIK PRACODAWCY 2017/2018   WIZYTÓWKI      209



EDIPRESSE POLSKA SA
Branża: mediowa
Adres strony www: edipresse.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Zapraszamy do pracy w działach: redakcje online/print, technologie online, 
biura reklamy, marketing, promocja, obsługa klienta. Oferujemy różne poziomy 
stanowisk w zależności od doświadczenia i umiejętności Kandydata.
Wymagane wykształcenie/kierunek: w zależności od stanowiska i działu, 
do którego aplikujesz. Najważniejsza jest Twoja motywacja, chęć rozwoju 
i podejmowania nowych wyzwań.
Sposób aplikowania: online
Email: rekrutacja@edipresse.pl
Adres: Edipresse Polska SA, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19

Electropoli Poland Sp. z o.o.
Branża: Motoryzacja
Adres strony www: www.electropoli.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
Stażystów / Asystentów / Specjalistów do działów: jakości, technologii, produkcji, 
marketingu, sprzedaży, zakupów, logistyki, obsługi magazynów, HR, finansów, IT.
Wymagane wykształcenie: studenci lub absolwenci uczelni wyższych, 
osoby aktywne i nastawione na rozwój. Najważniejsze jednak to chęć zdobycia 
doświadczenia, zaangażowanie, kreatywność oraz pozytywne nastawienie.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w zależności od aktualnych wakatów.
E-mail: Bielsko-Biała: praca@electropoli.pl; Nowa Sól: ns-praca@electropoli.pl 
Adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; ul. Przemysłowa 10,  
67-100 Nowa Sól

EmiTel Sp. z o.o.
Branża: Jesteśmy wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury  
radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Adres strony www: www.emitel.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Studentom i absolwentom oferujemy stanowiska Stażysty, Młodszego Specjalisty 
lub Specjalisty.
Wymagane wykształcenie: Zapraszamy osoby z wykształceniem średnim 
lub wyższym, o profilu technicznym.
Termin i sposób składania aplikacji: Zachęcamy do aplikowania w odpowiedzi 
na aktualne ogłoszenia rekrutacyjne.
E-mail: rekrutacja@emitel.pl
Adres: Siedziba główna EmiTel mieści się w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 
a siedziby oddziałów w: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku oraz Lublinie.

Ericsson Sp. z o.o.
Branża: IT
Adres strony www: ericsson.com/careerspoland
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Programista C++, Tester
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, informatyka, 
telekomunikacja, matematyka stosowana, fizyka techniczna, automatyka, 
robotyka
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, formularz online
E-mail: kariera@ericsson.com
Adres: Kraków: Bobrzyńskiego 12, Czerwone Maki 87A, Lubostroń 1;  
Łódź: Sienkiewicza 175, Wólczańska 180; Warszawa: Konstruktorska 12

ES SYSTEM K SP. Z O.O. 
Branża: chłodnicza, wyposażenie wnętrz 
Adres strony www: www.essystemk.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Asystent Działu 
Handlowego 
Wymagane wykształcenie: wyższe 
Termin i sposób składania aplikacji: zwykle miesiąc, aplikacje w formie CV 
należy składać na maila: info@essystemk.pl 
E-mail: info@essystemk.pl 
Adres: ES SYSTEM K SP. Z O.O., ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom 

Grupa Eurocash
Branża: FMCG  
Adres strony www: www.kariera.eurocash.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Absolwentów zachęcamy do aplikowania na Programy Menadżerskie  
– MT oraz SOT. Studentów zachęcamy do aplikowania na Praktyki Letnie  
i do Programu Ambasadorskiego. Posiadamy również oferty pracy w działach 
logistyki, marketingu, sprzedaży, finansów, zakupów, IT.
Wymagane wykształcenie: Grupa Eurocash jest otwarta na studentów 
wielu kierunków! W przypadku Programów Menadżerskich wymagamy tytuł 
min. licencjata z kierunków biznesowych lub technicznych.
Termin i sposób składania aplikacji: aplikować można cały rok za pomocą 
formularza: www.kariera.eurocash.pl/oferty-pracy
E-mail: kariera@eurocash.pl
Adres: Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
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Eurofins
Branża: laboratoryjna
Adres strony www: http://www.eurofins.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Eurofins GSC sp. z o. o. – HR, F&A, controlling, zakupy, IT, audyt, M&A 
Eurofins Polska sp. z o.o. – Laborant, Logistyk, KAM
Wymagane wykształcenie: Eurofins GSC sp. z o.o. : Wykształcenie wyższe  
+ j. angielski; Eurofins Polska sp. z o.o. : Wykształcenie wyższe (chemia, 
mikrobiologia, towaroznawstwo, ochrona środowiska, biotechnologia) lub średnie 
w zakresie handlu, logistyki
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: recruitment@eurofins.pl
Adres: Eurofins GSC sp. z o.o., ul. Dąbrówki 16, Katowice;  
Eurofins Polska sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork

EY (dawniej Ernst & Young)
Branża: Usługi profesjonalne
Adres strony www: www.ey.com.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stała praca lub praktyki płatne w dziale Audytu, Doradztwa Podatkowego 
i Prawnego, Doradztwa Biznesowego (w tym IT) lub Doradztwa Transakcyjnego.
Wymagane wykształcenie: Poszukujemy studentów i absolwentów 
(już od poziomu licencjatu) kierunków ekonomicznych (m.in. ekonomia, finanse, 
bankowość, rachunkowość, metody ilościowe, ekonometria); prawniczych  
(prawo, administracja); technicznych (m.in. informatyka, elektronika, telekomunikacja, 
automatyka przemysłowa) oraz nauk ścisłych (m.in. matematyka, fizyka, chemia). 
Jeśli Twojego kierunku nie ma na powyższej liście, ale masz analityczny umysł, 
interesujesz się biznesem i potrafisz to udowodnić – chętnie zobaczymy także 
Twoją aplikację.
Termin i sposób składania aplikacji: czekamy na aplikacje przez cały rok 
na www.ey.com.pl/kariera
E-mail: rekrutacja@pl.ey.com

Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.
Branża: Sprzedaż, Produkcja
Adres strony www: www.kopernik.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Dział Sprzedaży, 
Przedstawiciel Handlowy, Kadra Zarządzająca
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: portal Pracuj.pl
E-mail: przez portal Pracuj.pl
Adres:  Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.,  

ul. Żółkiewskiego 34,  
87-100 Toruń

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Branża: assistance, ubezpieczenia
Adres strony www: http://kariera.eap.pl/kariera/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Rekrutujemy zarówno doświadczonych specjalistów, jak i osoby, które dopiero 
rozpoczynają swoją karierę zawodową do naszych Departamentów: 
Operacyjnego & IT, Administracyjno-Finansowego (w tym: Księgowość, 
Administracja, HR, Controlling), Sprzedaży oraz do Działu Komunikacji 
i Marketingu
Wymagane wykształcenie: wyższe, w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Kandydatów, którzy zdecydują się 
na aplikowanie do naszej firmy, prosimy o przesyłanie swoich dokumentów 
aplikacyjnych na adres: praca@europ-assistance.pl. Aktualne ogłoszenia 
rekrutacyjne znajdują się na stronie http://kariera.eap.pl/kariera/
Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Fabres Sp. z o.o.
Branża: Outsourcing IT, SAP, Finance & Accounting
Adres strony www: www.fabres.pl
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Junior Accountant, 
Junior Customs Specialist
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, preferowane kierunki 
finanse, księgowość, ekonomia
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: online, oferty dostępne na www.fabres.pl lub www.pracuj.pl
E-mail: rekrutacje@fabres.pl
Adres: Małachowskiego 10D, 61-129 Poznań

DAKO Sp. z o.o.
Branża: Produkcja, Budownictwo
Adres strony www: www.dako.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
w działach techniczno-inżynieryjnych, zarządzania produktami, produkcji,  
logistyki i transportu, marketingu, eksportu oraz sprzedaży
Wymagane wykształcenie: preferujemy wykształcenie kierunkowe zgodne 
z oferowanym stanowiskiem
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok 
w zależności od potrzeb. Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie www.dako.eu
E-mail: rekrutacja@dako.eu
Adres: DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz
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FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier 
produkcji, Kontrola finansowa, Inżynier Lean Manufacturing, Pracownik 
Utrzymania Ruchu , Inżynier kontroli jakości.
Wymagane wykształcenie: Wyższe kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: Październik 2017
E-mail: hr_fca_powertrain_bielsko@fcagroup.com
Adres: FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska

Ficomirrors Polska sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: https://ficomirrors.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stanowiska w działach: BHP, Finansów i Kontrolingu, Technologii, IT, Jakości, 
Ciągłego Doskonalenia (Lean Manufacturing), Logistyki, Zakupów,  
Zasobów Ludzkich, Utrzymania Ruchu, Warsztatu Form
Wymagane wykształcenie: szczegóły dotyczące wymagań stawianych 
kandydatom dostępne są w treści naszych ogłoszeń
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje można składać przez cały  
rok kierując je na adres mailowy: Ficomirrors Rekrutacja/FMPL/MIRR/FICOSA
E-mail: fmpl@ficosa.com
Adres: ul. Koksownicza 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Flexlink Systems Polska Sp. z o.o.
Branża: Automatyka przemysłowa, Logistyka wewnętrzna, Robotyka
Adres strony www: www.flexlink.pl (zakładka: DOŁĄCZ DO NAS)
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
oferujemy programy praktyk i programy stażowe we wszystkich działach. 
Ponadto, oferujemy stanowiska konsultantów oraz stanowiska juniorskie  
w zależności od kompetencji i doświadczenia. 
Wymagane wykształcenie: jesteśmy otwarci na studentów z wykształceniem  
w obszarze: Mechaniki i Budowy Maszyn, Elektroniki i Elektrotechniki, Mechatroniki, 
Automatyki i Robotyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Zarządzania Projektem. 
Poszukujemy osób z potencjałem, którzy chcą się rozwijać i szybko się uczą.
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.
E-mail: rekrutacja@flexlink.com 
Adres: ul. Szkolna 30, 62-064 Plewiska

Flora Sp. z o.o. 
Branża: Zaopatrzenie rolnictwa
Adres strony www: www.flora-praszka.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Przedstawiciel 
Handlowy ds. obsługi gospodarstw rolnych
Wymagane wykształcenie: rolnictwo, ochrona środowiska, technika rolna i 
leśna, zootechnika, medycyna roślin, ekonomika rolnictwa, ogrodnictwo, 
Termin i sposób składania aplikacji: cały czas 
E-mail: piotr.korzeniowski@flora-praszka.pl
Adres: Praszka ul.Kopernika 15 46-320 

Ferrero
Branża: FMCG
Adres strony www: www.ferrero.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stażysta, Asystent, Młodszy Specjalista.
Wymagane wykształcenie: Nasza oferta skierowana jest do studentów 
i absolwentów różnych kierunków studiów, preferowane są kierunki 
ekonomiczne, zarządzanie, marketing, finanse, IT, mechanika, elektronika 
oraz związane z technologią żywności.
Termin i sposób składania aplikacji:  
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok w zależności od zapotrzebowania. 
Ogłoszenia rekrutacyjne dostępne są na stronie pracuj.pl.
Adres: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, 
rekrutacja1@fererro.com, rekrutacja2@ferrero.com;  
Ferrero Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny, ul. Szkolna 6,  
05-622 Belsk Duży k. Grójca, rekrutacja@ferrero.com

Fideltronik Poland Sp. z o.o.
Branża: Przemysł Elektroniczny / Inżynieria / IT
Adres strony www: www.fideltronik.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Szukamy osób o profilach inżynierskich – Elektroników, Konstruktorów, 
Mechaników, Automatyków, Inżynierów ze znajomością LabVIEW 
oraz Programistów Java, .NET i Testerów Oprogramowania.  
Ponadto Specjalistów IoT i AI.
Wymagane wykształcenie: Preferujemy osoby z wykształceniem technicznym  
– elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechanika 
oraz informatyka. Na stanowiskach nietechnicznych zatrudniamy również osoby 
z wykształceniem ekonomicznym
Termin i sposób składania aplikacji: Zapraszamy do składania aplikacji 
przez cały rok, poprzez formularz aplikacyjny w zakładce Kariera na stronie 
internetowej www.fideltronik.com
E-mail: rekrutacja@fideltronik.com
Adres: Fideltronik SA, ul. Cystersów 19, 31-553 Kraków
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Flügger Sp z o.o.
Branża: Chemia Budowlana
Adres strony www: www.flugger.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
sprzedawca, doradca techniczno-handlowy
Wymagane wykształcenie: średnie, wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: w odpowiedzi na ogłoszenie klikając 
na przycisk aplikuj
E-mail: praca@flugger.com
Adres: Flügger sp z o.o., ul. Rakietowa 20a, 80-298 Gdańsk

Forglass Sp. z o.o.
Branża: Budownictwa przemysłowego, Maszyn i Urządzeń
Adres strony www: www.forglass.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
inżynier kontraktu, kierownik projektu, konstruktor maszyn i urządzeń,  
automatyk / elektryk, projektant pieców szklarskich / instalacji gazowych, 
specjalista ds. techniki cieplnej
Wymagane wykształcenie: studenci ostatniego roku / absolwenci kierunków 
technicznych (Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Ceramika, 
Elektrotechnika, Elektronika, …)
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja trwa cały rok,  
CV i List motywacyjny drogą mailową.
E-mail: rekrutacja@forglass.eu
Adres: ul. Kościuszki 32/1 30-105 Kraków

Fortunato S.A.
Branża: Finansowa
Adres strony www: fortunato.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Specjalista/-tka ds. Postępowania Sądowego, Specjalista/-tka ds. Postępowania 
Egzekucyjnego, Analityk Danych, Negocjator
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, on-line
E-mail: rekrutacja@fortunato.pl
Adres: Tęczowa 29, 53-601 Wrocław

Fluor S.A.
Branża: Inżynieria / Chemia i Petrochemia / Energetyka / Biotechnologia
Adres strony www: www.fluor.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Asystent Inżyniera Projektanta branży: Technologii Chemicznej i Biotechnologii, 
Konstrukcyjno-Budowlano-Architektonicznej, Mechanicznej, Orurowania, 
Elektryczno-Pomiarowej, Młodszy Analityk ds. Księgowości, Projektowej,  
Stażysta w Dziale: HR / IT / Finanse oraz w Działach Projektowych
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok / mailowo na adres firmowy
E-mail: fluor.gliwice@fluor.com
Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Branża: Energetyka
Adres strony www: www.fortum.com, www.fortum.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Specjalista 
lub Asystent, głównie w obszarze Inwestycji, Finansów, Produkcji, Obsługi Klienta
Wymagane wykształcenie: preferowane inżynieryjno-techniczne (energetyka, 
ochrona środowiska), finanse i rachunkowość, zarządzanie
Termin składania aplikacji: najczęściej – 14 dni od daty publikacji ogłoszenia
Sposób aplikowania: oferty pracy – za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego 
on-line; dostępne są na stronach www.fortum oraz na portalu Pracuj.pl, oferty 
dotyczące staży i praktyk udostępniane są dodatkowo w biurach karier uczelni
Adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław

FOX International Channels Poland Sp. z o.o.
Branża: Media/Rozrywka
Adresy strony www: www.foxtv.pl, www.foxcomedy.pl, www.natgeotv.com/pl
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: w naszej firmie można zdobyć 
doświadczenie w różnych dziedzinach: w dziale kreacji, w dziale sprzedaży, 
w dziale programmingu, w marketingu oraz w działach wsparcia: np. finanse.
Wymagane wykształcenie: w zależności od oferowanego stanowiska, 
preferujemy umiejętności biznesowe, negocjacyjne, analityczne, mediowe, 
marketingowe, znajomości programów do obróbki grafiki, bardzo dobra 
znajomość języka angielskiego.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV przesłane na adres podany 
w ogłoszeniu
Email: recruitmentce@fox.com
Adres: FOX International Channels Poland Sp. z o.o.,
ul. Prosta 68 (Proximo I), 00-838 Warszawa
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Franklin Templeton Investments  
Poland Sp. z o.o.
Branża: SSC/Finanse
Adres strony www: www.franklintempletoncareers.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Intern, Operations Representative, Analyst, Accountant, Accounts Payable 
Accountant, Marketing Specialist, Project Associate, Presentation Specialist, 
Proofreader i wiele, wiele innych 
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek, 
znajomość języka angielskiego
Termin i sposób składania aplikacji: online, wszystkie oferty dostępne są 
na stronie: www.franklintempletoncareers.com
Adres: Poznań, Andersia Tower, Plac Andersa 3; Poznan, Malta House,  
ul. Baraniaka 6; Warszawa, Rondo ONZ 1, 26te piętro.

GEFCO Polska Sp. z o.o.
Branża: transport / spedycja / logistyka
Adres strony www: www.gefco.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stażysta w Dziale Spedycji Całopojazdowej, Stażysta w Dziale Spedycji 
Drobnicowej, Młodszy Spedytor, Pracownik Działu Obsługi Klienta 
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunki – logistyka, 
transport, ekonomia, filologie obce
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online – oferty dostępne 
na pracuj.pl i praca.pl
E-mail: hrpolska@gefco.net
Adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Glencore Polska sp. z o.o.
Branża: handel hurtowy towarami rolnymi, olejami i śrutami
Adres strony www: www.glencorepolska.pl, www.glencore.com
Typowe stanowiska oferowane studentom: Płatne staże w działach: 
Księgowości, Finansów, Rozliczeń, Logistyki, Handlu, Umów, Administracji, 
Helpdesku oraz Zasobów Ludzkich.
Wymagane wykształcenie: Staże skierowane są do studentów III – V roku 
studiów na kierunkach o profilu ekonomicznym. Wymagamy znajomości języka 
angielskiego na poziomie min. B1 oraz praktycznej obsługi MS Excel. Poszukujemy 
osób komunikatywnych, pozytywnie nastawionych oraz gotowych do nauki 
i podejmowania wyzwań. 
Termin i sposób składania aplikacji: nabór na programy stażowe prowadzimy 
corocznie w okresie kwiecień – maj
E-mail: gdansk.rekrutacja@glencore.com
Adres: Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk

GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Branża: Artykuły Gospodarstwa Domowego m.in TEFAL, ROWENTA, KRUPS, WMF, 
LAGOSTINA, EMSA
Adres strony www: http://www.groupeseb-careers.com/pl/; http://www.tefal.pl/; 
http://www.krups.com.pl/; http://www.rowenta.pl/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Key Account 
Specialist, Marketing Assisstant, Junior Product Manager, Junior Accountant, Junior 
Controlling Specialist, Customer Service Administrator, Shop Promotor, Sprzedawca
Wymagane wykształcenie: 4, 5 rok studiów lub ukończone studnia wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: przesłanie CV / cały rok
E-mail: rekrutacja@groupeseb.com lub odpowiadanie na oferty na  
http://www.groupeseb-careers.com/pl/
Adres: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4C, budynek D; http://bit.ly/seb360

Gates Polska sp. z o.o.
Branża: motoryzacja/ produkcja
Adres strony www: www.gates.com, http://ww2.gates.com/poland/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
księgowy/ księgowa, inżynier procesu, inżynier technolog, automatyk,  
inżynier jakości, specjalista ds. logistyki/ obsługi klienta.
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne.  
W Gates zapewniamy początkującym pracownikom dostęp do ciekawego 
i dynamicznego środowiska biznesowego. Zapewniamy także wsparcie i szkolenia, 
aby pracownik otrzymał wszystko, czego potrzebuje na udany początek kariery.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, adres email
E-mail: katarzyna.rybka@gates.com
Adres: Jaworzyńska 301, 59-220 Legnica

Getin Leasing SA
Branża: finansowa
Adres strony www: www.getinleasing.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: młodszy specjalista, 
młodszy doradca, konsultant, młodszy specjalista – w obszarze sieci sprzedaży, 
obsłudze klienta, departamencie rachunkowości i departamencie windykacji
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online, oferty dostępne na  
www.getinleasing.pl 
E-mail: praca@getinleasing.pl
Adres: Getin Leasing SA, ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
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Boryszew S.A.
Branża: Motoryzacja / Metale / Chemia
Adres strony www: www.boryszew.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Jako organizacja wciąż rośniemy i poszukujemy utalentowanych członków 
zespołu o rożnym profilu wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 
Nieustannie inwestujemy w rozwój naszej organizacji, w nowe technologie, 
badania i rozwój. Nasi pracownicy rozwijają się z nami, uczestnicząc 
w przełomowych projektach, zdobywając nową wiedzę i kompetencje. 
Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą zatrudnienia i dołącz do nas!
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok
E-mail: rekrutacje@boryszew.com.pl
Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Grupa ERGO Hestia
Branża: ubezpieczeniowa
Adres strony www: www.ergohestia.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stanowiska specjalistyczne i analityczne, back office i front office
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, mile widziane kierunki 
o profilu ekonomicznym, matematycznym, prawnym lub analitycznym 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online, oferty dostępne na stronie 
www.kariera.ergohestia.pl
E-mail: rekrutacja@ergohestia.pl
Adres: ul. Hestii 1, 81-371 Sopot

GRUPA KAPITAŁOWA KLIMA-THERM
Branża: klimatyzacja – wentylacja / inżynieria / nowoczesne technologie  
/ produkcja i sprzedaż
Adres strony www: www.ktg.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stanowiska handlowe w branży klimatyzacja – wentylacja – chłodnictwo; 
Specjalista ds. ofertowania i obsługi klienta (dobory techniczne); 
Specjalista ds. administracyjnych; Magazynier; Operatorzy produkcji
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska, szczegóły dostępne 
w treści ogłoszeń
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, zgodnie z potrzebami
E-mail: praca@klima-therm.pl, praca@klimor.pl
Adres: dział personalny / rekrutacja centralna, Gdańsk, 80-298 ul. Budowlanych 48

GRUPA COM40
Branża: Produkcja, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Procesu,  
Transport / Spedycja / Logistyka
Adres strony www: www.com40.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Konstruktor, 
Technolog ds. tapicerskich, Inżynier Procesu Produkcyjnego, Inżynier Jakości, 
Inżynier Utrzymania Ruchu, Mechanik, Elektromechanik, Automatyk, Mechatronik
Wymagane wykształcenie: w zależności od oferowanego stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok , przesłanie CV na adres 
rekrutacyjny lub formularz on-line
E-mail:  COM40: rekrutacja@com40.pl,  

CORRECT: rekrutacja@vcorrect.eu
Adres:  COM40: ul. Podkocka 4b, 63-460 Nowe Skalmierzyce;  

CORRECT: Ociąż ul. Torowa 11 , 63-460 Nowe Skalmierzyce

Grupa Goldenmark
Branża: Sprzedaż metali szlachetnych
Adres strony www: https://grupa.goldenmark.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą i rozwojem w obszarach:  
sprzedaży (w oddziałach w całej Polsce), księgowości, procesów, logistyki i 
zakupów, administracji, marketingu, prawa
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia 
i za pośrednictwem maila: praca@goldenmark.com
E-mail: praca@goldenmark.com
Adres: Centrala Grupy Goldenmark, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław; 
Placówki handlowe znajdują się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie 
i Wrocławiu.

Grupa Muszkieterów
Branża: Retail / sieci handlowe / FMCG
Adres strony www: www.muszkieterowie.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Stażysta w Dziale: 
Zakupów / Jakości / Marketingu, Młodszy Specjalista ds. Marketingu, Młodszy 
Specjalista ds. Category Management, Asystent Kupca, Asystent ds. Księgowości
Wymagane wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe  
lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok / oferty dostępne na stronie 
 www.muszkieterowie.pl
E-mail: anna.lacka@muszkieterowie.com
Adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne (pow. poznański)
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Grupa Pracuj
Branża: Nowe Technologie
Adres strony www: www.grupapracuj.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Najwięcej osób 
rekrutujemy do działów Product Development, Marketingu, CC i działu Sprzedaży. 
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja jest otwarta przez cały rok, 
aplikować można w odpowiedzi na konkretną ofertę lub przesłać CV na adres 
rekrutacja@pracuj.pl
E-mail: rekrutacja@pracuj.pl
Adres: Prosta 68, 00-838 Warszawa

HB Reavis Poland Sp. z o.o.
Branża: Nieruchomości. Budynki biurowe to nasza specjalność.
Adres strony www: www.hbreavis.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: U nas wszystko 
jest nietypowe! Na początek proponujemy stanowiska asystenckie w różnych 
działach. Wystarczy otwarty umysł i umiejętność współpracy w zespole.
Wymagane wykształcenie: Cenimy studia branżowe, ale jesteśmy też otwarci 
na absolwentów innych kierunków. Najważniejsza jest pasja!
Termin i sposób składania aplikacji: Kiedy tylko poczujesz, że chcesz 
z nami pracować.
E-mail: Skorzystaj z zakładki „Kariera” na naszej stronie www
Adres: Warszawa, ul. Postępu 14. Mamy tu zielone patio i leżaki :)

Hemmersbach 
Branża: Usługi IT, Outsourcing
Adres strony www: www.hemmersbach.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: stanowiska 
administracyjne oraz techniczne w działach Zarządzania Projektami, Finansów, 
Service Desk/Help-Desk, Rozwoju oprogramowania, Wsparcia IT czy Logistyki
Wymagane wykształcenie: preferowane w obszarze IT, jednak kierunek studiów 
jest mniej istotny niż zainteresowania oraz praktyczne umiejętności w zakresie 
Excel’a czy płynnej komunikacji w językach obcych
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok, poprzez naszą stronę 
E-mail: hr.poland@hemmersbach.com
Adres: Wrocław, ul. Wyścigowa 56G; Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4; 
Katowice, ul. Marcina 11

Hoist Polska sp. z o.o.
Branża: windykacyjna
Adres strony www: www.hoistfinance.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Młodszy Doradca ds. Restrukturyzacji, Doradca ds. Restrukturyzacji,  
Inspektor ds. Korespondencji, Inspektor ds. Archiwizacji, Młodszy Specjalista 
ds. Postępowania Egzekucyjnego, Młodszy Specjalista ds. Ryzyka i Analiz.
Wymagane wykształcenie: Brak sprecyzowanych wymagań odnośnie kierunku 
wyksztalcenia.
Termin i sposób składania aplikacji: zakładka kariery na stronie:  
www.hoistfinance.pl
E-mail: office@hoistfinance.pl
Adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

HANDLOPEX S.A. 
Branża: motoryzacyjna
Adres strony www: www.handlopex.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Poszukujemy pracowników do działów: sprzedaży, obsługi klienta, logistyki. 
Wymagane wykształcenie: kierunek i poziom wykształcenia nie jest kluczowym 
elementem przy wyborze kandydata. Najbardziej istotne są dla nas posiadane 
kompetencje, chęć nauki, umiejętność współpracy oraz zaangażowanie. 
Termin i sposób składania aplikacji: w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie 
lub aplikacja spontaniczna na adres mailowy
E-mail: rekrutacja@handlopex.pl
Adres: 02-495 Warszawa, ul. Regulska 49

HELGESEN Sp. z o.o.
Branża: metalowa/ produkcja/
Adres strony www: www.helgesen.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Młodszy Inżynier procesu; Młodszy Inżynier utrzymania ruchu; Młodszy Konstruktor; 
Asystentka ds. zakupów; Technik produkcji.
Wymagane wykształcenie: wyższe/ kierunek techniczny
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@helgesen.com
Adres: ul. Ołowiana 18, 85-461 Bydgoszcz
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HSF Logistics Polska Sp. z o. o.
Branża: Transport
Adres strony www: www.hsf. nl/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
młodszy dyspozytor międzynarodowy, pracownik administracyjno-biurowy, 
pracownik logistyczno-administracyjny, kierowca międzynarodowy
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikację składamy na adres e-mail firmy 
lub poprzez portal pracuj.pl
E-mail: praca@hsf-polska.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 38, 89-200 Szubin

IFA Powertrain Polska Sp. z o.o. 
Branża: motoryzacja / automotive
Adres strony www: www.ifa-group.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
zależne od kierunku kształcenia
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje prosimy składać drogą mailową, 
cały rok
E-mail: praca@ifa-group.com
Adres: Europejska 8, Zimna Wódka, 47-143 Ujazd (woj. opolskie)

ING Services Polska Sp. o.o.
Branża: IT
Adres strony www: www.ingservicespolska.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
osób zarówno bez doświadczenia na stanowiska operatorskie i administracyjne, 
jak również specjalistów i ekspertów IT w obszarach: Big Data, IT Security, IT Network, 
.Net, Java, Linux, Red Hat, Oracle, Microsoft, JBoss, SQL, Backup, Hadoop, i inne.
Wymagane wykształcenie: Wykształcenie kierunkowe IT lub doświadczenie w 
branży IT. Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Termin: cały rok
Sposób składania aplikacji: Poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie 
internetowej lub przesyłając CV na adres kariera@ingservicespolska.pl
E-mail: kariera@ingservicespolska.pl
Adres: ING Services Polska Sp. z o.o. ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice

IBM
Branża: IT
Adres strony www: ibm.com/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stanowiska specjalistyczne (specjalista jakości, obsługa klienta, technolog, 
specjalista logistyki, technolog)
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok poprzez stronę ibm.com/jobs/pl
E-mail: rekrutacja.warszawa@pl.ibm.com
Adres: Warszawa ul. Krakowiaków 32, Wrocław ul. Muchoborska 8,  
Katowice ul. Francuska 42, Kraków al. Armii Krajowej 18 

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
Branża: chemiczna
Adres strony www: www.indoramaventures.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Oferujemy 
stanowiska inżyniera, asystenta, młodszego specjalisty, specjalisty, w zależności 
od wykształcenia i doświadczenia. W okresie wakacyjnym oferujemy możliwość 
odbycia płatnego stażu w ramach naszego programu stażowego.
Wymagane wykształcenie: Preferujemy kierunki techniczne: inżynieria 
chemiczna i procesowa, inżynieria produkcji, technologia chemiczna, mechanika 
i budowa maszyn, automatyka, elektronika, elektrotechnika. Od kandydatów 
oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego.
Termin składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia
E-mail: kadry@pl.indorama.net
Adres: Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek

INTERHANDLER
Branża: wyłączny autoryzowany dystrybutor maszyn JCB na rynek polski. 
Oferuje maszyny budowlane, maszyny do przewozu materiałów i transportu 
wewnętrznego, maszyny rolnicze dystrybuowane za pośrednictwem sieci 
dealerskiej, kruszarki, przesiewacze, osprzęty, części zamienne oraz usługi 
serwisowe i profesjonalne doradztwo.
Adres strony www: www.interhandler.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: stanowiska 
administracyjne, mechanicy serwisu, stanowiska techniczne
Wymagane wykształcenie: zależne od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: drogą pocztową lub e-mailową
E-mail: rekrutacja@interhandler.pl
Adres: 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6
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International Tobacco Machinery  
Poland Sp. z o.o.
Branża: projektowanie, montaż mechaniczny, montaż elektryczny, uruchamianie 
i serwis maszyn dla przemysłu tytoniowego
Adres strony www: kariera.itmgroup.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
pracowników do działów: Automatyki, Konstrukcyjnego, Przygotowania Produkcji, 
Zaopatrzenia, Logistyki, Kontroli Jakości, Obsługi Posprzedażnej.
Wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe, w zależności od stanowiska: 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i sterowanie, zarządzanie i 
inżynieria produkcji; wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV i list motywacyjny przesłany 
na adres mailowy
E-mail: rekrutacja@itmgroup.eu
Adres: ul. Warsztatowa 19a, 26-600 Radom

invenio QD Sp. z o.o.
Branża: usługi dla przemysłu
Adres strony www: www.invenioqd.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Kontroler jakości, Młodszy inżynier produkcji, Młodszy inżynier jakości,  
Młodszy inżynier procesu, Młodszy specjalista (w różnych działach wspierających 
np.: finanse, administracja, logistyka)
Wymagane wykształcenie: wyższe – kierunkowe (najczęściej kierunki 
techniczne i ekonomiczne)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w zależności od ofert pracy 
aktualnych na naszej stronie firmowej: http://invenio.pl/oferty-pracy.html
E-mail: praca@invenioqd.pl
Adres: ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy

IQS Sp. z o.o.
Branża: badania rynku, badania marketingowe
Adres strony www: http://www.grupaiqs.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Praca w zespołach badawczych jakościowych oraz ilościowych. 
Poszukujemy również osób do zespołów wspomagających: programistów, 
analityków, pracowników realizacji badań oraz pracowników administracyjnych. 
Wymagane wykształcenie: wyższe lub ostatnie lata studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikować można cały rok, CV prosimy 
przesyłać mailem z dopiskiem REKRUTACJA
E-mail: kontakt@grupaiqs.pl
Adres: ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

J.S.HAMILTON POLAND S.A. 
Branża: Badania laboratoryjne i usługi rzeczoznawcze  
Adres strony www: hamilton.com.pl
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: poszukujemy pracowników 
do laboratorium, działu obsługi klienta, próbobiorców
Wymagane wykształcenie: w obszarze chemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, 
biotechnologii, towaroznawstwa, kosmetologii
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, odpowiadając na konkretne 
ogłoszenia; formularz on-line
E-mail: praca@hamilton.com.pl
Adres: ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia; Oddziały: Poznań, Katowice, 
Wrocław, Szczecin, Warszawa, Radom, Sokółka, Małaszewicze, Tychy

Intersnack Poland
Branża: FMCG – Produkcja i sprzedaż żywności (słone przekąski)
Adres strony www: http://www.intersnack.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
poszukujemy inżynierów, specjalistów z obszaru sprzedaży, księgowości, 
finansów, zakupów, IT, HR. Naszą ofertę kierujemy również do studentów 
oraz absolwentów z chęcią zdobycia nowej wiedzy w biznesowych otoczeniu. 
Wymagane wykształcenie: W zależności od stanowiska – średnie lub wyższe. 
Bardzo ważne jest pozytywne myślenie, entuzjazm oraz zaangażowanie 
w powierzane zadania.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok lub w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenie. Szczegóły dotyczące aktualnych ofert dostępne są na stronie firmowej.
E-mail: rekrutacja@intersnack.pl
Adres: Niedźwiedź 64 gm. Słomniki k. Krakowa 

iQor Global Services Poland sp. z o.o.
Branża: Serwis urządzeń elektronicznych /usługi
Adres strony www: www.iqor.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Do współpracy 
zapraszamy studentów głównie po kierunkach technicznych, związanych 
z elektroniką i informatyką. Zatrudniamy inżynierów jakości, procesu, specjalistów 
ds. planowania, zakupów, osoby znające języki obce oraz specjalistów z takich 
obszarów jak np.: finanse, księgowość, analizy biznesowe, HR czy logistyka
Termin i sposób składania aplikacji: formularz aplikacyjny on-line-pracuj.pl/e-mail
E-mail: rekrutacja@iqor.com
Adres: ul. Fordońska 248 G, 85-766 Bydgoszcz
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Jabil
Branża: produkcja elektroniki użytkowej
Adres strony www: www.ja bil.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Elektronik, Inżynier Procesu, Inżynier Jakości, Specjalista ds. dostaw, 
Planista Koordynator, Lider Projektów, Księgowość
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunki: elektronika, 
elektrotechnika, automatyka, mechanika, mechatronika, technologia chemiczna, 
logistyka, informatyka
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja_kwidzyn@jabil.com
Adres: 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 2
Telefon: 55 612 9785

KBR Poland Sp. z o.o.
Branża: usługi remontowo-inwestycyjne w przemyśle, prefabrykacja urządzeń, 
instalacji i konstrukcji stalowych, obróbka skrawaniem oraz utrzymania ruchu 
dla klientów przemysłowych
Adres strony www: www.kbrpoland.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier projektu, 
inżynier mechanik, inżynier automatyk/ elektryk, inżynier technolog,  
mistrz/kierownik wydziału produkcyjnego, project manager.
Wymagane wykształcenie: Preferujemy kierunki techniczne. Ale zwracamy 
również uwagę na komunikatywność, przedsiębiorczość i zaangażowanie. 
Dla osób z doświadczeniem wykształcenie nie jest najważniejsze – liczy się 
wiedza praktyczna. Płynne władanie w mowie i piśmie językiem angielskim 
jest bardzo dużym atutem.
Termin i sposób składania aplikacji: dowolny
E-mail: office@kbrpoland.com
Adres: 82-500 Kwidzyn; ul. Lotnicza 1

Komfort Łazienki Sp. z o.o.
Branża: Komfort Łazienki Sp. z o.o. to nowa, dynamicznie rozwijająca się sieć 
sprzedaży kompleksowego wyposażenia łazienek. 
Adres strony www: www.komfortlazienki.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
poszukujemy pracowników do Salonów Łazienek – Doradców, Projektantów  
oraz do Biura Głównego – Specjalistów, Koordynatorów, Administratorów
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenia, zgodnie z treścią ogłoszenia lub na adres e-mail 
E-mail: rekrutacja@komfortlazienki.pl
Adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.
Branża: handel detaliczny
Adres strony www: www.kaufland.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
programy absolwenckie w sprzedaży, logistyce, administracji, HR, zakupie, 
nieruchomościach, finansach oraz stanowiska specjalistyczne i menedżerskie 
we wszystkich obszarach działalności firmy
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online za pośrednictwem strony 
internetowej oraz portali zewnętrznych
E-mail: kariera@kaufland.pl
Adres: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
Branża: inżynieria, produkcja
Adres strony www: http://www.pracujwkimball.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynieria, Produkcja
Wymagane wykształcenie: uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: praca@kimballelectronics.com
Adres: ul. Poznańska 1C, 62-080 Tarnowo Podgórne/k. Poznania

Lidl Polska
Branża: Handel detaliczny
Adres strony www: kariera.lidl.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
programy stażowe, programy menedżerskie, stanowiska specjalistyczne  
i kierownicze w obszarach takich jak zakupy, sprzedaż, reklama, PR, marketing,  
IT, finanse, podatki, HR, inwestycje.
Wymagane wykształcenie: Średnie/wyższe.
Termin i sposób składania aplikacji: Zależnie od prowadzonego procesu rekrutacji. 
Szczegółowe informacje na stronie kariera.lidl.pl
E-mail: kariera@lidl.pl
Adres: Lidl Polska, ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne
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Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Branża: produkcja/ przemysł/ spawalnictwo
Adres strony www: www.lincolnelectric.pl oraz www.ichooselincoln.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stażysta, konstruktor, technolog, informatyk, spawalnik
Wymagane wykształcenie: wyższe inżynierskie lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: termin – bez ograniczeń,  
sposób – za pośrednictwem poczty email 
E-mail: snapierska@lincolnelectric.eu
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 19ª, 58-263 Bielawa, województwo dolnośląskie 

LUX MED Sp. z o.o.
Branża: Medyczna
Adres strony www: www.luxmed.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: stanowiska 
w bezpośredniej obsłudze pacjenta w centrach medycznych, diagnostycznych 
i szpitalach Grupy LUX MED, stanowiska w obsłudze telefonicznej na infolinii 
oraz w telefonicznej sprzedaży usług medycznych. Stanowiska asystentów 
oraz młodszych specjalistów z takich dziedzin, jak sprzedaż, marketing, 
finanse i księgowość, analizy strategiczne, HR, nieruchomości i inwestycje, 
administracja, IT.
Wymagane wykształcenie: wyższe (różne kierunki studiów i różne profile 
uczelni wyższych) lub osoby dyspozycyjne będące w trakcie studiów.
Termin i sposób składania aplikacji: ok.30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
E-mail: rekrutacja@luxmed.pl
Adres: LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa

MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.
Branża: Księgowość/IT/Obsługa klienta (Automotive) 
Adres strony www: www.pl.mahle.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
AP/AR Junior Accountant, Accountant, Service Desk Specialist, Lotus Notes Specialist, 
IT Network Administrator, SAP Key Users, SAP Specialists
Wymagane wykształcenie: Adequate for the position - higher education  
or in the course of studies, knowledge of English, knowledge of German  
will be an additional advantage
Termin i sposób składania aplikacji: whole year
E-mail: rekrutacja.wroclaw@pl.mahle.com
Adres: ul. Świętego Mikołaja 18-20, 50-128 Wrocław, Poland

MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
Branża: motoryzacyjna
Adres strony www: www.pl.mahle.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier Produktu, 
Inżynier Technolog, Inżynier Rozwoju Jakości Nowych Uruchomień, Inżynier 
Jakości, Audytor Jakości, Technik Jakości, Inżynier Automatyki i Robotyki, Inżynier 
Laboratorium ds. Testów, Specjalista ds. Planowania Łańcucha Dostaw, Specjalista 
ds. Planowania Produkcji i Kontaktu z Klientem, Kontroler MRP
Wymagane wykształcenie: adekwatnie do stanowiska – wyższe kierunkowe 
lub w trakcie studiów, znajomość języka angielskiego, znajomość języka 
niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com
Adres: Wodna 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

LIT-LOGISTIC-INFORMATION-TRANSPORTE 
POLSKA Sp. z o.o.
Branża: spedycja, logistyka, transport
Adres strony www: www.lit-polska.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Młodszy Spedytor – mamy program szkoleniowy kształcący młodych 
spedytorów, mający na celu prawidłową drogę rozwoju zawodowego.
Wymagane wykształcenie: Szukamy proaktywnych osób, którzy pracują 
chętnie z ludźmi i chcą rozwijać własną karierę. Wykształcenie: średnie lub wyższe 
oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego 
Termin i sposób składania aplikacji: stała rekrutacja (co rok kształcimy nowych 
spedytorów)
E-mail: e.zdunczyk@lit.de (Eliza Zduńczyk)
Adres: Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra

Madej Wróbel Sp. z o.o.
Branża: Wędliniarska (FMCG)
Adres strony www: www.madejwrobel.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Kontroler, Technolog, Programista (szeroko rozumiane IT), marketing  
(podobnie, szeroko rozumiany), Analityk Sprzedaży, Księgowy,  
Specjalista ds. Zakupów, Specjalista ds. Eksportu, Specjalista ds. Logistyki.
Wymagane wykształcenie: niepełne wyższe, wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: 31.10.2017
E-mail: dkus@madejwrobel.pl
Adres: Magazynowa 45, Ruda Śląska.
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Mars Polska
Branża: FMCG
Adres strony www: www.marskariera.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 3 letni program 
managerski Mars Leadership Program oraz 6-cio miesięczne Staże Mars Business 
Experience
Wymagane wykształcenie: studenci wszystkich kierunków, w trakcie III roku aż 
do roku po ukończeniu studiów
Termin i sposób składania aplikacji: aktualne daty na marskariera.pl

Mercator Medical S.A.
Branża: Dystrybutor rękawic medycznych oraz jednorazowych materiałów 
medycznych w Polsce i na świecie oraz producent rękawic medycznych 
w Tajlandii. Sprzedajemy w ponad 50 krajach z 2% udziałem w rynku globalnym.
Adres strony www: www.mercatormedical.eu
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Asystent lub Młodszy 
Specjalista. Wyzwania czekają na Ciebie w działach takich jak: prawny, rozwój 
produktu, marketing i PR, księgowość, finanse, zakupy, zamówienia publiczne.
Wymagane wykształcenie: Nie zamykamy się w definicjach – czekamy na pasję, 
zaangażowanie, chęć uczenia się nowych rzeczy i błysk w oku.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok przez e-mail
E-mail: jobs@mercatormedical.eu
Adres: Kraków, ul. Modrzejewskiej 30

MGDF Sp. z o.o.
Branża: Doradztwo/Konsulting
Adres strony www: www.mgdf.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Poszukujemy pracowników do działów: przygotowywania wniosków unijnych, 
rozliczania wniosków unijnych, marketingu. Oferujemy stanowiska: Specjalisty 
ds. funduszy unijnych, Specjalisty ds. rozliczeń wniosków unijnych oraz Specjalisty 
ds. marketingu i telemarketingu
Wymagane wykształcenie: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie  
i Marketing, Prawo
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV wraz z listem motywacyjnym 
wysłane na adres mailowy: praca@mgdf.pl
E-mail: biuro@mgdf.pl
Adres: ul. Wielicka 57/LU5, 30-552 Kraków

Mattel Poland Sp. z o.o.
Adres strony www: www.mattel.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stażysta w zespołach: marketingu, sprzedaży, łańcucha dostaw, finansów; 
stanowiska modszego specjalisty w zależności od posiadanych kompetencji;
Wymagane wykształcenie: wyższe lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: magdalena.jarzynska@mattel.com
Adres: 00-867 Warszawa, Chłodna 51, 34. piętro

„MERCOR” S.A.
Branża: Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Adres strony www: www.mercor.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
spec. ds. techniczno-handlowych, spec. ds. badań i rozwoju, spec. ds. eksportu
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane: budownictwo, 
inżynieria pożarowa, wentylacja, inżynieria sanitarna, automatyka
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje prosimy wysyłać na adres 
mailowy: praca@mercor.com.pl
E-mail: praca@mercor.com.pl
Adres: Centrala: 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2

MIKO PAC SP. Z O.O.
Branża: produkcyjna
Adres strony www: www.mikopac.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: inżynier procesu, 
operator produkcji, technik produkcji, inżynier jakości, technolog.
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska wykształcenie średnie 
lub wyższe.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@mikopac.com
Adres: ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz
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Mobica
Branża: IT
Adres strony www: mobica.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
doświadczonych programistów i testerów oprogramowania, pasjonatów którzy 
odnajdują się w międzynarodowym środowisku i są nastawieni na sukces. Lista 
aktualnych stanowisk dostępna jest na: www.mobica.com/careers
Wymagane wykształcenie: Najważniejsze są dla nas praktyczne umiejętności 
z zakresu programowania i testowania. Jeśli programujesz w C/C++, Javie, 
Objective C lub zajmujesz się automatyzacją testów to jesteś kandydatem, 
którego szukamy.
Termin i sposób składania aplikacji: Zachęcamy do składania aplikacji przez 
cały rok poprzez formularz aplikacyjny na stronie: www.mobica.com/careers 
E-mail: jobs@mobica.com
Adres: Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Skierniewicka 10a,  
01-230 Warszawa 

Mondi Group
Branża: produkcja papieru i opakowań
Adres strony www: www.mondigroup.com; www.mondijobs.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: technolog; 
specjalista/tka ds. utrzymania ruchu, projektowania opakowań, jakości, zakupów, 
obsługi klienta, finansów, controllingu; księgowy/a
Wymagane wykształcenie: preferowane wykształcenie wyższe techniczne 
(papiernictwo i poligrafia, chemiczna technologia drewna, technologia 
chemiczna, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektrotechnika, inżynieria 
produkcji), chemia, projektowanie graficzne, kierunki ekonomiczne, logistyka
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: mppswiecie.rekrutacja@mondigroup.com
Adres: zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mondijobs.pl, 
gdzie znajdują się adresy wszystkich naszych fabryk w Polsce

NAT Sp. z o.o.
Branża: Zdrowa żywność
Adres strony www: natvita.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
pracownik produkcji w zakresie konfekcji
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online
E-mail: iradecki@natvita.pl
Adres: Wrocławska 33D, 55-095 Mirków / Długołęka

Nemak Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive / Motoryzacyjna
Adres strony www: www.nemak.com / careers.nemak.com 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier Procesu, 
Konstruktor, Inżynier Jakości
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (odlewnictwo, inżyniera 
produkcji, itp.)
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikuj przez stronę careers.nemak.com 
lub wysyłając CV na adres mailowy.
E-mail: rekrutacja.polska@nemak.com
Adres: ul. Komorowicka 53, 43-300 Bielsko-Biała

Model Opakowania Sp. z o.o.
Branża: produkcja opakowań z tektury
Adres strony www: www.modelgroup.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: technolog, 
konstruktor, logistyk, specjalista w zakresie utrzymania ruchu, specjalista z zakresu 
kontroli jakości.
Wymagane wykształcenie: techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja.mtw@modelgroup.com
Adres: Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się 
adresy wszystkich naszych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Mueller Fabryka Świec S.A.
Branża: Produkcja Świec
Adres strony www: mueller-swiece.pl
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Mechanik i Elektromechanik 
Utrzymania Ruchu, Operator Maszyn, Automatyk, Lider Produkcji 
Wymagane wykształcenie: średnie techniczne
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: e-mail
E-mail: praca@mueller-swiece.pl
Adres: Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz
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Nest Bank S.A.
Branża: finanse / bankowość
Adres strony www: www.nestbank.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Asystent ds. Obsługi Klientów, Asystent ds. Obsługi Reklamacji, Asystent ds. Zajęć 
Egzekucyjnych, Asystent ds. Obsługi Telefonicznej, Asystent ds. Obsługi 
Operacyjnej, Asystent ds. Rozliczeń, Asystent ds. Weryfikacji Kredytowej, 
Specjalista ds. Wsparcia Klienta Online, Młodszy Specjalista ds. Konfiguracji 
Workflow, Młodszy Specjalista ds. Narzędzi Oceny Ryzyka.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, on-line, oferty dostępne 
na stronie www.nestbank.pl 
E-mail: rekrutacja@nestbank.pl 
Adres: ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Netcompany Solutions Sp. z o.o.
Branża: Consulting IT, Informatyka/Programowanie, Rozwiązania Technologiczne
Adres strony www: https://www.netcompany.com/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Junior .NET 
Developer, Junior Java Developer
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym, 
preferowany tytuł Inżyniera lub Magistra
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok poprzez zakładkę Kariera 
na stronie www https://www.netcompany.com/nc-career/
E-mail: PL.HR@netcompany.com
Adres: Puławska 182, 02-670 Warszawa (przy Metrze Wilanowska)

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: www.nexteer.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Studentom: 
Asystent/ka działu: Technologia, Logistyka, Finanse, UR, Jakość, Zakupy, Lean, 
IT i Absolwentom z wykształceniem wyższym: Inżynierowie i Specjaliści 
z różnych obszarów, a także w Centrum Technicznym: Product Engineering, 
Systems&Electronic Systems, Central Engineering (Laboratorium Walidacyjne, 
Centrum Prototypów)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: tychy.careers.poland@nexteer.com; gliwice.careers.poland@nexteer.com
Adres: 43-100 Tychy, ul. Towarowa 6 i 44-100 Gliwice ul. Leonarda da Vinci 5

Nestlé Polska S.A.
Branża: FMCG
Adres strony www: http://www.nestle.pl/pl/jobs/praca-w-nestle
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Business Internship Program (BIP) w działach komercyjnych, tj. sprzedaży, trade 
marketingu, marketingu, łańcucha dostaw, obsługi klienta, finansów. Technology 
Engineering Development Program (TEDP) w działach produkcji, technicznym, 
utrzymania ruchu, zapewnienia jakości i rozwoju nowych produktów.
Wymagane wykształcenie: preferowane kierunki studiów: BIP – ekonomia, 
marketing i zarządzanie, finanse, TEDP – techniczne i produkcyjne. 
Termin składania aplikacji: oferty pracy dostępne cały rok, BIP i TEDP 1.03-15.04. 
Szukamy osób kreatywnych z inicjatywą i pomysłami, potrafiących pracować 
w zespole, z bardzo dobrą znajomością jęz. angielskiego.
Termin i sposób składania aplikacji: formularz aplikacyjny on-line
E-mail: rekrutacja@pl.nestle.com
Adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Newag S.A.
Branża: Produkcyjna
Adres strony www: www.newag.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Najczęściej prowadzimy rekrutacje na stanowisko konstruktora  
(mechanika i elektryka) oraz technologa.
Wymagane wykształcenie: Nasi pracownicy to absolwenci kierunków 
technicznych, takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, 
elektrotechnika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na ogłoszenie, 
poprzez wysłanie CV na adres mailowy: kariera@newag.pl lub poprzez formularz 
w zakładce Kariera na stronie www.
Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz (siedziba główna)  
oraz ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków (biuro konstrukcyjne).

NG Engineering
Branża: Usługi inżynieryjne w branży: motoryzacja, transport publiczny,  
przemysł ciężki, oprzyrządowanie produkcyjne, AGD
Adres strony www: www.ng-eng.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier 
Konstruktor w dziedzinie: rozwój produktu, oprzyrządowanie produkcyjne, 
transport publiczny, maszyny budowlane, Automatyk; oferujemy liczne staże 
oraz praktyki również podczas studiów
Wymagane wykształcenie: Wykształcenie wyższe techniczne  
(Wydział Mechaniczny, oraz Mechaniczno-Energetyczny; kierunki: Mechanika  
i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Zarządzanie Produkcją itp.)
Termin i sposób składania aplikacji: stale otwarta rekrutacja, zapraszamy 
do przesyłania CV drogą mailową wraz z podaniem nazwy stanowiska w temacie 
wiadomości na następujacy adres: chlebnikow.a@ng-eng.com
E-mail: chlebnikow.a@ng-eng.com
Adres: ul. Św. Antoniego 2/4; 50-073 Wrocław
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Nielsen
Branża: Badania rynkowe/Doradztwo
Adres strony www: http://www.nielsen.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Data Processing Specialist, Statistical Operations Specialist, Modelling Analyst, 
Client/Analytical Consultant, Project Coordinator
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów (ofety stażu), 
absolwenci studiów wyższych (Ekonomia, Ekonometria Statystyka, 
Metody Ilościowe, Kierunki Techniczne)
Termin i sposób składania aplikacji: Aktualne oferty i możliwość złożenia 
aplikacji online są dostępne na www. nielsen.com (zakładka „Kariera”)
E-mail: rekrutacja@nielsen.com
Adres: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

OPONEO.PL S.A.
Branża: e-commerce/sprzedaż/motoryzacja
Adres strony www: www.oponeo.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Junior .NET Developer, Młodszy Analityk, konsultanci ds. obsługi klienta na rynek 
polski oraz rynki zagraniczne
Wymagane wykształcenie: absolwenci lub studenci studiów technicznych 
oraz lingwistycznych, do polskiego działu Call Center wykształcenie minimum 
średnie, do zagranicznego działu Call Center wykształcenie minimum średnie 
oraz dobra znajomość języków obcych
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: praca@oponeo.pl, praca-it@oponeo.pl 
Adres: Oponeo.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Orbium
Branża: IT
Adres strony www: www.Orbium.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Junior Consultant, Junior Analyst Programmer, Java Developer
Wymagane wykształcenie: Co najmniej tytuł inżyniera studiów IT 
lub pokrewnych. Oczekujemy znajomości relacyjnych baz danych 
oraz umiejętności programistycznych w dowolnym języku.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV w języku angielskim 
pod adresem https://careers.orbium.com/open-positions/
E-mail: career@orbium.com 
Adres: Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

OTCF S.A.
Branża: Produkcja i dystrybucja odzieży oraz akcesoriów sportowych
Adres strony www: www.otcf.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Działy – Przygotowania produktu 4F, 4F Junior, Outhorn (Projektant, Grafik, 
Kupiec, Technolog odzieży, Konstruktor); Sprzedaży: detalicznej, hurtowej, 
eksportowej, B2B (Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. eksportu, Kierownik 
sklepu, Sprzedawca, Visual Merchandiser); Marketingu: Marketing sportowy, Trade 
Marketing; Obsługa Klienta; Logistyka (w tym skład celny, realizacja zamówień, 
kontrola jakości, magazyn); IT; HR; Administracja; Księgowość; Finanse; Prawny; 
Inwestycje; Dział Planowania.
Wymagane wykształcenie: kierunkowe w zależności od działu i stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@otcf.pl 
Adres: Wieliczka, ul. Grottgera 30

NIVEA Polska Sp. z o.o. 
Branża: FMCG, kosmetyczna
Adres strony www: www.niveapolska.pl/kariera 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Praktyki oraz 
Program Rozwojowy BLUE Horizons w takich obsarach jak: Sprzedaż, Marketing, 
Finanse, Supply Chain, HR 
Wymagane wykształcenie: studenci lub absolwenci kierunków 
ekonomicznych/biznesowych 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenie znajdujące się na naszej stronie interenetowej
Adres: NIVEA Polska Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań

OptiRad Strefa Biznesu Sp. z o.o.
Branża: finanse
Adres strony www: optirad.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
doradca klienta/doradca finansowy, windykator telefoniczny/terenowy, 
weryfikator wniosków pożyczkowych, koordynator ds. obsługi kredytu, manager 
działu doradców finansowych
Wymagane wykształcenie: średnie + zaświadczenie o karalności
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, drogą elektroniczną
E-mail: rekrutacja@optirad.pl
Adres: ul. św. Piotra 9, 59-220 Legnica
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Procter & Gamble (P&G)
Branża: FMCG
Adres strony www: ce.pgcareers.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
praktyki, staże, stanowiska dla menedżerów i specjalistów
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska: średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja odbywa się przez cały rok, 
zgłoszenia poprzez stronę ce.pgcareers.com
E-mail: pgeuropecareers.im@pg.com 
Adres: Biuro Główne Procter & Gamble, ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

PALFINGER MARINE LSE POLAND SP. Z O.O.
Branża: Morska
Adres strony www: www.palfingermarine.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Oferujemy pracę w wielu działach m.in. Dział Produkcji, Łańcucha Dostaw, 
Techniczny, Projektów, Finansów, Jakości, Inspektorów podwykonawców 
(wszystko zależy od aktualnych potrzeb firmy).
Wymagane wykształcenie: zależy od stanowiska, na które prowadzimy 
rekrutację (od średniego po wyższe)
Termin i sposób składania aplikacji: online, oferty dostępne  
na www.palfingermarine.com lub www.pracuj.pl
E-mail: dostępny każdorazowo w ogłoszeniach
Adres: Unii Europejskiej 8, 86-050 Solec Kujawski | Poland

Parfois / Modessa Polska Sp. z o.o.
Branża: retail, moda
Adres strony www: www.parfois.com/pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Najczęściej poszukujemy pracowników do naszych sklepów na stanowiska: 
Sprzedawca, Kierownik Sklepu oraz Kierownik Regionalny.
Wymagane wykształcenie: Szukamy pasjonatów mody z pozytywnym 
nastawieniem, którzy nie boją się nowych wyzwań. Wymagana znajomość języka 
angielskiego – poziom zależny od stanowiska.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, odpowiedzi na konkretne ogłoszenia
E-mail: recruitment-pl@parfois.com

Parker Hannifin  
Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Branża: Produkcja
Adres strony www: www.parker.com 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: inżynier 
procesu, inżynier jakości, specjalista ds. zakupów, specjalista ds. logistyki, 
planista, specjalista ds. controllingu, specjalista ds. IT, specjalista ds. marketingu, 
konstruktor. Praktyki oferujemy w działach: BHP, HR, utrzymanie ruchu, produkcja, 
zakupy, logistyka, łańcuch dostaw, dział jakości, dział procesów i inne. 
Wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe (w zależności od stanowiska) 
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje z zaznaczeniem stanowiska 
należy przesyłać na adres: rekrutacja@parker.com
E-mail: rekrutacja@parker.com
Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 16, 55-011 Siechnice  
lub ul. Stargardzka 5, 54-156 Wrocław

PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
Branża: Oznaczniki / Osprzęt elektroinstalacyjny
Adres strony www: www.partex.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stanowiska w Dziale Produkcji
Wymagane wykształcenie: wykształcenie średnie
Termin i sposób składania aplikacji: e-mail
E-mail: praca@partex.pl
Adres: ul. Małgorzatowo 1 c, 87-162 Lubicz

PKF Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.
Branża: doradztwo, audyt, podatki, księgowość
Adres strony www: www.pkfpolska.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Asystent ds. projektów audytorskich, asystent ds. rachunkowości, 
asystent ds. doradztwa podatkowego. Praktyki w działach audytu, podatków, 
rachunkowości, konsultingu.
Wymagane wykształcenie: Poszukujemy studentów i absolwentów. 
Preferowane kierunki: Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Prawo.
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje można przesyłać cały rok – CV 
oraz list motywacyjny lub formularz on-line na www.pkfpolska.pl/kariera
E-mail: rekrutacja@pkfpolska.pl
Adres: Warszawa, ul.Orzycka 6 lok.1 B, 02-695 Warszawa oraz Oddziały: Łódź, 
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Opole.
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Plichta Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Branża: Motoryzacyjna (salony: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat)
Adres strony www: https://www.plichta.com.pl/kariera/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: administrator 
sprzedaży, dysponent/ka, asystent/ka działu, recepcjonista/ka, 
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe 
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje prosimy przesyłać na mail 
praca@plichta.com.pl 
E-mail: praca@plichta.com.pl 
Adres: Nasze salony zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie

PM Group Polska Sp. z o.o.
Branża: architektura / projektowanie / zarządzania realizacją inwestycji
Adres strony www: www.pmgroup-global.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Asystent Projektanta Instalacji Sanitarnych, Asystent Projektanta Instalacji 
Elektrycznych, Asystent Projektanta Konstrukcji, Asystent Architekta
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w zależności od potrzeb
E-mail: student@pmgroup-global.com
Adres: ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław 

Postdata S.A.
Branża: IT
Adres strony www: www.postdata.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Analityk, Developer NET., Młodszy Programista Testów Automatycznych
Wymagane wykształcenie: kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na wybrane 
oferty pracy
E-mail: rekrutacja@postdata.pl
Adres:  Postdata S.A., ul. Fabryczna 1A, 85-741 Bydgoszcz, tel. 52 370-57-55

PPG
Branża: chemiczna
Adres strony www: poland.ppg.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
młodszy specjalista, specjalista, asystent; program praktyk oraz staży,  
regionalny program rozwojowy dedykowany dla absolwentów;
Wymagane wykształcenie: licencjat, inżynier, magister
Termin i sposób składania aplikacji: zgodnie z aktualnymi ogłoszeniami 
publikowanymi na naszej stronie internetowej
Adres: ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław; ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn; 
Lewkowiec 68, 63-400 Ostrów Wlkp.

Pratt & Whitney Kalisz
Branża: lotnicza, produkcja komponentów i części do silników lotniczych 
Adres strony www: www.pwk.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: oferujemy 
płatne praktyki i staże oraz pracę w obszarach produkcji, technologii obróbki 
skrawaniem, metalurgii, programowania CNC, mechatroniki, automatyki 
przemysłowej, jakości, łańcucha dostaw, logistyki produkcji
Wymagane wykształcenie: adekwatne do wymagań stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV na adres e-mail 
lub w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia publikowane na stronie internetowej 
firmy lub portalu pracuj.pl 
E-mail: oferty pracy – rekrutacja@pwk.com.pl; zgłoszenia na praktyki/staże  
– praktyki@pwk.com.pl
Adres: ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz

PROCAM Polska Sp. z o.o. 
Branża: Handel, Rolnictwo
Adres strony www: www.procam.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Przedstawiciel handlowy, Doradca Agrotechniczny
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, powiązane  
z branżą rolniczą
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, oferty dostępne online  
na stronie www.procam.pl lub pracuj.pl 
E-mail: rekrutacja@procam.pl
Adres: Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk
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PROMAG S.A.
Branża: produkcja i handel, projektowanie systemów magazynowych, inżynieria, 
automatyka, logistyka
Adres strony www: www.promag.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
poszukujemy kandydatów do pracy w działach: handlowym, obsługi Klienta, 
inżynieryjno-technicznym, konstrukcyjnym, projektowym, logistyki, serwisu
Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe techniczne (mechanika 
i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
inżynieria materiałowa, transport, logistyka)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w zależności od potrzeb, na adres 
mailowy
E-mail: kariera@promag.com.pl
Adres: ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań. Oddziały: Poznań, Lublin, Łódź, Bytom, 
Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Warszawa, Szczecin

Provident Polska SA
Branża: Usługi finansowe
Adres strony www: www.provident.pl i www.kariera-provident.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Szukamy 
kandydatów do programu praktyk One Level Up i programów menedżerskich 
oraz konsultantów dbających o relacje z naszymi klientami w Call Center.
Wymagane wykształcenie: Średnie lub wyższe - zgodne z wymaganiami 
zapisanymi w konkretnym ogłoszeniu.
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok w odpowiedzi na ogłoszenie. 
E-mail: info@provident.pl
Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

PRUFTECHNIK Wibrem Sp. z o.o.
Branża: energetyka, serwis, pomiary, utrzymanie ruchu, osiowanie maszyn 
wirnikowych, diagnostyka wibracji
Adres strony www: www.pruftechnik.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Specjalista 
Techniczny, Specjalista ds. Diagnostyki Maszyn, Specjalista ds. Systemów Online
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (min. inżynierskie)  
– Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Mechatronika, Automatyka, 
Elektronika – w zależności od wymogów oferty
Termin i sposób składania aplikacji: CV na adres: rekrutacja@pruftechnik.com.pl
E-mail: rekrutacja@pruftechnik.com.pl
Adres: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław

Purinova Sp. z o.o.
Branża: chemiczna
Adres strony www: www.purinova.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: umożliwiamy 
odbycie praktyk, stażu lub podjęcie pracy w następujących obszarach: badania 
i rozwój, produkcja, sprzedaż, zakupy i logistyka, finanse i księgowość, marketing. 
Wymagane wykształcenie: w zależności od działu i stanowiska: średnie 
techniczne/zawodowe, wyższe lub studenci ostatnich lat studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; osoby zainteresowane odbyciem 
praktyk, stażu lub podjęciem pracy w naszej firmie prosimy o przesłanie swojego 
CV na adres rekrutacja@purinova.com
E-mail: rekrutacja@purinova.com
Adres: siedziba główna ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;  
oddziały: Tarnów, Kraków

PwC
Branża: Audyt, Doradztwo Biznesowe, Doradztwo Prawno-Podatkowe  
Kancelaria Prawna, Technologia
Adres strony www: www.pwc.pl/kariera, www.facebook.com/PwC.Polska, 
Instagram: pwcpolska
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: płatne praktyki 
w audycie, konsultant w audycie, płatne praktyki w konsultingu, płatne praktyki 
w doradztwie podatkowym, płatne praktyki w kancelarii prawnej, płatne praktyki 
w obszarze IT
Wymagane wykształcenie: studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikuj cały rok na wybrane ogłoszenie 
na stronie www.pwc.pl/kariera
E-mail: kariera@pl.pwc.com
Adres: PwC Polska, Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

PwC Service Delivery Center
Branża: finanse, nowe technologie
Adres strony www: www.pwc.pl/sdc
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: poszukujemy 
osób ze znajomością języków obcych (niemiecki, angielski, czeski, słowacki, 
węgierski, francuski), posiadających doświadczenie lub chętnych do rozwoju 
w obszarach: podatki, wsparcie audytu finansowego, procesy księgowe lub HR.
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: kariera_sdc@pl.pwc.com
Adres:  Katowice: Silesia Business Park, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice 

Opole: ul. Oleska 121 B, 45-231 Opole
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Grupa PZU
Branża: Finanse/ Ubezpieczenia
Adres strony www: pzu.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Program stażowy, sprzedaż, IT, marketing, finanse, HR, inwestycje,  
zarządzanie projektami, obsługa klienta, likwidacja szkód
Wymagane wykształcenie: Wyższe ( różne kierunki ) lub osoby dyspozycyjne 
będące w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutujemy przez cały rok.  
Rekrutacja do programu stażowego startuje w drugiej połowie marca, maja i lipca. 
Oferty dostępne na www.pzu.pl/kariera
E-mail: kariera@pzu.pl
Adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

RBC Bearings Polska Sp. z o.o.
Branża: lotnictwo, kolejnictwo, narzędzia mocujące
Adres strony www: www.rbcbearings.com; www.schaublin.ch
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier produkcji, Programista cnc, Inżynier jakości, Operator obrabiarek cnc
Wymagane wykształcenie: wyższe, wyższe techniczne, średnie techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: office@rbcpolska.pl
Adres: ul. Wojska Polskiego 16A; 39-300 Mielec

Refresco 
Branża: FMCG, produkcja
Adres strony www: www.refresco.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Najczęściej 
poszukujemy osób do działów utrzymania ruchu, sprzedaży, finansów, logistyki, IT 
Wymagane wykształcenie: Nasi pracownicy to absolwenci różnych kierunków 
studiów w zależności od potrzeb. Cenimy zaangażowanie i inicjatywę, wysoką 
motywację do rozwoju oraz chęć podejmowania wyzwań.
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, w zależności od 
zapotrzebowania.
E-mail: rekrutacja@refresco.com
Adres: Refresco Sp. z o.o. zakład w Kętach: 32-650 Kęty, ul. Fabryczna 8;  
zakład w Kozietułach: 05-640 Kozietuły Nowe 66

EURO-net sp. z.o.o.
Branża: sprzedaż detaliczna
Adres strony www: www.karieraweuro.pl, www.euro.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Doradca Klienta, Doradca Finansowy, Specjaliści z branży IT
Wymagane wykształcenie: średnie bądź wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok. Aplikowanie online,  
oferty pracy są zamieszczone na www.karieraweuro.pl
E-mail: praca@euro.com.pl
Adres: Centrala: ul. Muszkieterów, 02-273 Warszawa, tel. 22 274 32 00

Satel sp. z o.o.
Branża: elektroniczna
Adres strony www: www.satel.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier Programista, Inżynier Testu, Specjalista ds. Badań
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: formularz online, oferty dostępne 
na stronie www.satel.pl
E-mail: praca@satel.pl
Adres: ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk, tel. 58 320-94-00, fax 58 320-94-01

Scandagra Polska sp. z o.o.
Branża: Rolnicza
Adres strony www: http://www.scandagra.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Doradca Agrotechniczny
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@scandagra.pl
Adres: ul. Dr. A. Schmidta 1, 86-031 Osielsko
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Schwarte-Milfor Sp. z o.o.
Branża: przemysł produkcyjny – produkcja zbiorników, aparatów i urządzeń 
ze stali kwasoodpornej, produkcja cystern do przewozu mleka i piwa
Adres strony www: www.arba-processing.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
konstruktor, referent ds. zaopatrzenia, spawacz, ślusarz
Wymagane wykształcenie: zależne od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: na stanowisko: SPAWACZ prowadzimy 
rekrutację stałą, pierwszy kontakt – drogą mail’ową, następnie etap spawania 
próbek
E-mail: j.get@schwarte-group.com
Adres: 1) Al. Obrońców Tobruku 3A, 10-092 Olsztyn;  
2) Zakład produkcyjny w Koszalinie, ul. BoWiD 9L, 75-209 Koszalin

Seito Polska Sp. z o.o.
Branża: Logistyka transportu wewnętrznego i logistyka produkcji
Adres strony www: www.seito.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Pracownicy administracyjni; operatorzy maszyn ciężkich; operatorzy wózków 
widłowych; pracownicy produkcyjni
Wymagane wykształcenie: średnie zawodowe
Termin i sposób składania aplikacji: drogą mailową do aktywnej rekrutacji
E-mail: rekrutacja@seito.pl
Adres: Siedziba firmy Seito Polska Sp. z o.o., ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o. 
Branża: budowlana – produkcja płyt, kostek brukowych oraz ogrodzeń
Adres strony www: www.semmelrock.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: w działach 
produkcji, kontroli jakości, utrzymania ruchu, sprzedaży i obsługi Klienta. 
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe oraz techniczne do działów 
produkcyjnych. Bardzo ważne są dla nas predyspozycje personalne Kandydatów, 
dlatego zapraszamy osoby kreatywne, lubiące nowe wyzwania i potrafiące 
pracować w zespole. 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok www.semmelrock.pl 
E-mail: rekrutacja@semmelrock.com 
Adres: ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
Branża: produkcyjna
Adres strony www: www.siegenia.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
staż, praktyka lub praca jako referent w działach: Logistyki Produkcji,  
Technicznym (Automatyka i Mechatronika), Industrializacji (Inżynier Procesu 
Technologicznego). Praca w Dziale Obsługo Klienta dla osób ze znajomością 
języków obcych – głównie niemieckiego.
Wymagane wykształcenie: wyższe, lub w trakcie studiów Kierunek: Mechanika, 
Automatyka i Robotyka, Logistyka. Inżyniera produkcji. Znajomość języka 
niemieckiego to istotny atut
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja ciągła, www.siegenia.com -> Kariera
E-mail: praca@siegenia.com
Adres: SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork

Sivantos Sp. z o.o.
Branża: medyczna
Adres strony www: www.sivantos.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Technik produkcji 
aparatów słuchowych, Pracownik serwisu aparatów słuchowych, Magazynier, 
Pracownik logistyki, Specjalista w dziale Europejskiego Biura obsługi klienta,
Wymagane wykształcenie: zależnie od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: mailowo przez cały rok
E-mail: rekrutacja@sivantos.com
Adres: Poznań 61-013 ul. Bałtycka 6 

Smart4Aviation
Branża: IT/lotnictwo
Adres strony www: www.smart4aviation.aero
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Java Web Developer, Front-end Developer, iOS Developer, QA Engineer, 
Software Tester, Business Analyst, Implementation Consultant, IT Administrator
Wymagane wykształcenie: min. 3 rok studiów informatycznych  
lub o pokrewnym zakresie
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje można składać cały rok poprzez 
zakładkę „Career” na naszej stronie internetowej
E-mail: rekrutacja@smart4aviation.aero
Adres: ul. Królewska 57/208c, 30-081 Kraków; ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk
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SMARTASSISTANT
Branża: eCommerce / Technology
Adres strony www: https://smartassistant.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Project Management, Business Development, Java Development.
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja prowadzona w zależności  
od zapotrzebowania
E-mail: careers@smartassistant.com
Adres: Smart Information Systems Poland Sp. z.o.o, Rynek 39/40, 50-102 Wrocław

SODEXO POLSKA Sp. z o. o. (On-Site Services)
Branża: Usługi – zarządzanie nieruchomościami, gastronomia, administracja
Adres strony www: www.sodexo.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: technik/inżynier 
obsługi budynku (w dalszej perspektywie menedżer techniczny), kucharz,  
szef kuchni, asystent menedżera restauracji; pracownicy działów m.in. Księgowości, 
HR, Kadr i Płac, recepcji. Oferujemy programy praktyk i staży dla studentów/
absolwentów kierunków technicznych.
Wymagane wykształcenie: W zależności od stanowiska / obszaru naszej 
działalności. Doceniamy ludzi, dołącz do najlepszych! Aktualne oferty pracy 
– facebook.com/PracaWSodexo i www.sodexo.pl/kariera
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok; Program Praktyk Wakacyjnych 
– maj; Pracownia Talentów-wrzesień
E-mail: hr.fms.pl@sodexo.com
Adres: ul. Jutrzenki 137, Warszawa (Centrala), tel. 22 338 96 83, oddziały w całej Polsce

Sonko Sp. z o.o.
Branża: produkcja spożywcza
Adres strony www: www.sonko.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: praktyki i staże 
w działach: Jakości, Produkcji, Zakupów, Sprzedaży, Eksportu, Obsługi Klienta, 
Marketingu, Utrzymania Ruchu
Wymagane wykształcenie: wyższe zgodne z wybranym obszarem odbywania 
stażu
Termin i sposób składania aplikacji: praktyki i staże cały rok, 
pozostałe stanowiska w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie
E-mail: hr@sonko.com.pl
Adres: ul. Ryżowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Magazynowa 5,  
55-040 Bielany Wrocławskie

State Street Bank International GmbH, 
Oddział w Polsce
Branża: Finanse, księgowość, bankowość inwestycyjna
Adres strony www: www.pracazwidokiem.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Księgowy 
ds. Funduszy Inwestycyjnych, Specjalista ds. Wyceny, Administrator ds. Instrumentów 
Pochodnych, Księgowy ds. Sprawozdawczości Finansowej, Analityk ds. Zgodności.
Wymagane wykształcenie: Studenci ostatnich lat / absolwenci z tytułem licencjata  
lub magistra w dziedzinie księgowości, finansów, biznesu, ekonomii lub innych 
kierunków pokrewnych albo chcesz rozpocząć karierę w sektorze usług finansowych.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, zaloguj się na:  
www.statestreet.com/careerinpoland i aplikuj!
Adres: Centrum Biurowe Kazimierz, Podgórska 36, 31- 536 Kraków.  
Oddziały: główny w Krakowie i oddział w Gdańsku

Steelpress Sp.z o.o.
Branża: motoryzacyjna/produkcja
Adres strony www: www.steelpress.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stażysta w dziale obróbki plastycznej i skrawania, Stażysta w dziale narzędziownia 
i CNC, Stażysta w dziale technologiczno-konstrukcyjnym, Stażysta w dziale jakości 
i organizacji produkcji
Wymagane wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe inżynieryjne 
w kierunkach mechaniki, mechatroniki, jakości
Termin i sposób składania aplikacji: online przez cały rok
e-mail: hr@steelpress.eu
Adres: 62-030 Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48

SUEZ Polska Sp. z o. o.
Branża: Gospodarka wodna i odpadowa
Adres strony www: www.suez.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Praktykant/Stażysta, Asystent, Młodszy Specjalista
Wymagane wykształcenie: Wyższe (różne kierunki studiów i różne profile 
uczelni wyższych) lub osoba dyspozycyjna będąca w trakcie studiów.
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja prowadzona jest  
przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania. Praktyki letnie trwają 3 miesiące 
(lipiec-wrzesień). Ogłoszenia rekrutacyjne znajdują się na stronie  
www.sitapolska.pl/Kariera.
E-mail: suezpolska@suez.com
Adres: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, tel./faks: 22 492 43 00, Warszawa 
(siedziba główna) + 25 punktów operacyjnych w całej Polsce.
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SWIETELSKY RAIL POLSKA SP. Z O.O.
Branża: BUDOWNICTWO – INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Adres strony www: www.swietelskyrail.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
INŻYNIER BUDOWY oraz związane z logistyką kolejową
Wymagane wykształcenie: techniczne/budownictwo/preferowane  
DROGI KOLEJOWE
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok; preferowana droga mailowa
E-mail: praca@swietelsky.com
Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 250

Synthos
Branża: chemiczna
Adres strony www: www.synthosgroup.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: program płatnych 
praktyk i staży w obszarach takich jak: R&D, Produkcja, Zarządzanie Łańcuchem 
Dostaw, Zakupy, Księgowość, Controlling, Obsługa Klienta, Marketing, IT
Wymagane wykształcenie: wyższe na kierunkach technicznych,  
chemicznych, agrochemicznych, biotechnologicznych, finansowych,  
logistyczno-transportowych, filologicznych i innych
Termin i sposób składania aplikacji: wypełnienie formularza na stronie  
www.synthosgroup.com (zakładka Kariera)
E-mail: hr@synthosgroup.com
Adres: Synthos S. A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

TAKATA Parts Polska Sp. z o.o,
Branża: motoryzacyjna
Adres strony www: www.takata.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier Procesu, 
Inżynier Jakości, Inżynier Produkcji (w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia), 
praktyki i staże w Działach: Jakość, Logistyka, Produkcja, Inżynieria (oferowane 
w ciągu całego roku)
Wymagane wykształcenie: średnie / wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: praktyki i staże cały rok,  
pozostałe stanowiska tylko w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia
E-mail: career.pl@eu.takata.com
Adres: TAKATA Parts Polska Sp. z o.o, ul. Betlejemska 16, 58-405 Krzeszów

TBM SP. Z O.O.
Branża: produkcja
Adres strony www: tbm.info.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
stanowiska specjalistyczne (specjalista jakości, obsługa klienta, technolog, 
specjalista logistyki)
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: e-mail, 30.09.2017
E-mail: a.ruszkiewicz@tbm.info.pl
Adres: ul. Kolejowa 7A, 27-415 Kunów

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Branża: kulturalna – działalność artystyczna
Adres strony www: teatrwielki.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
przeprowadzamy w formie castingów nabory na stanowiska artystyczne, 
takie, jak: śpiewak, muzyk, tancerz, itp. 
Ponadto poszukujemy osób na stanowiska wspierające działalność artystyczną, 
takie, jak: inspicjent, realizator video, technik audio-video oraz na stanowiska 
administracyjne. Oferujemy także staże, praktyki i wolontariat.
Wymagane wykształcenie: w zależności od oferowanego stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: z uwzględnieniem terminów podanych 
w informacji o castingu, ogłoszeniu rekrutacyjnym lub spontanicznie na poniższe 
adresy mailowe, a także osobiście
E-mail: castingON@teatrwielki.pl, rekrutacja@teatrwielki.pl,  
informacja@teatrwielki.pl, aud@teatrwielki.pl
Adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa

Techcroud Polska
Branża: IT 
Adres strony www: techcroud.com/career 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: szukamy osób, 
które znają język angielski, chcą się rozwijać w branży IT, w obszarach takich 
jak: cloud, security, help desk, Java, Microsoft, zarządzanie sieciami, serwerami, 
aplikacjami, projektami
Wymagane wykształcenie: zarówno dla inżynierów z doświadczeniem 
jak i wyróżniających się absolwentów. Możliwość kontynuacji kariery w Techcroud 
Polska dla najlepszych uczestników Programu Stażowego
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok – www.techcroud.com/job 
Podejmij wyzwanie i prześlij CV team@techcroud.com 
E-mail: Adres: Warszawa, Lublin, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Częstochowa 
i Kraków
Adres: Warsaw Spire, 38 piętro, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
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TelForceOne S.A.
Branża: Dystrybucja akcesoriów GSM oraz urządzeń mobilnych 
Adres strony www: https://www.telforceone.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
poszukujemy kandydatów do pracy w dziale: handlowym, marketingu, logistyki, 
zarządzania produktami, informatycznym, rozwoju biznesu.
Wymagane wykształcenie: kierunek studiów odgrywa dla nas znaczącą rolę 
w przypadku działów wymagających specjalistycznej wiedzy (informatyczny, 
techniczny). Najbardziej wśród osób aplikujących do naszej firmy cenimy sobie 
osobowość, komunikatywność, przedsiębiorczość, zaangażowanie i determinację. 
Termin i sposób składania aplikacji: poprzez stronę internetową  
https://www.telforceone.pl/kariera.html lub portal pracuj.pl. Zachęcamy również 
do aplikowania bezpośrednio poprzez adres mailowy hr@telforceone.pl.
E-mail: hr@telforceone.pl
Adres: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Terma Sp. z o.o.
Branża: grzewcza 
Adres strony www: http://www.termagroup.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
konstruktor, technolog
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne 
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje przyjmujemy i analizujemy  
na bieżąco
E-mail: rekrutacja@termagroup.pl
Adres: Czaple 100, 80-298 Gdańsk

Tesco Polska Sp. Z o. o.
Branża: Handel Detaliczny 
Adres strony www: www.tesco.pl/kariera 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Absolwentów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na Program Rozwojowy 
dla Absolwentów „Ekstraklasa” realizowany w różnych obszarach biznesu. 
Studentom 2 – 5 roku studiów oferujemy Program Płatnych Praktyk Studenckich 
„Dobry Start”. 
Wymagane wykształcenie: Nasza oferta skierowana jest do studentów  
oraz absolwentów uczelni wyższych, po różnych kierunkach studiów. Szczegóły 
dotyczące aktualnych ofert dostępne są na stronie www.tesco.pl/kariera 
Termin składania aplikacji: kwiecień/maj każdego roku 
E-mail: kariera@pl.tesco-europe.com 
Adres: Kapelanka 56, 30-347 Kraków Telefon/faks: (12) 25 52 131

thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o.
Branża: BPO/SSC
Adres strony www: www.thyssenkrupp.com
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Junior Accountant,  
Junior IT Analyst, Junior Specialist with German, HR Administration Specialist, 
Master Data Specialist
Wymagane wykształcenie: kierunki ścisłe (finanse i księgowość, IT, ekonomia) 
oraz kierunki lingwistyczne (filologia germańska i/lub angielska)
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: online – w odpowiedzi na ogłoszenie na portalu pracuj.pl 
oraz mailowo – wysyłając CV w wersji angielskiej na poniższy adres mailowy
E-mail: career.pl@thyssenkrupp.com
Adres: thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472 D, 
80-309 Gdańsk

TMR Plastics sp. z o.o.
Branża: produkcja z tworzyw sztucznych
Adres strony www: www.tmr.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier procesu, Inżynier produktu, Konstruktor form wtryskowych,  
Koordynator projektu, Pracownik działu sprzedaży/zakupów
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: CV elektroniczne na adres: kadry@tmr.pl
E-mail: tmr@tmr.pl
Adres: ul. Deszczowa 63a, 85-467 Bydgoszcz, tel.: 52 5835 619

TRANSPOREON Group
Branża: IT/ logistyka
Adres strony www: www.transporeon-group.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Customer Service Specialist, Customer Care Specialist, Inside Sales Coordinator, 
2nd level Customer Care IT Specialist, Junior Accountant/ Trainee
Wymagane wykształcenie: wyższe (gł. techniczne, finanse i rachunkowość, 
filologie)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: apply.pl@transporeon.com
Adres: ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
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TRUMPF Huettinger Sp. z o. o.
Branża: Technologiczno-Produkcyjna / Inżynieria / Elektronika / Badania i Rozwój
Adres strony www: www.trumpf-huettinger.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Staże oraz zatrudnienie na stanowiskach: Elektronik, Energoelektronik, Programista, 
Inżynier procesu, Konstruktor Mechanik, Technik uruchamiania płyt PCB, Monter.
Wymagane wykształcenie: Wyższe techniczne (Elektronika, Energoelektronika, 
Mechanika, Automatyka i robotyka, Zarządzanie produkcją i jakością),  
średnie techniczne i zawodowe.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, zarówno w odpowiedzi na ogłoszenia 
o pracę jak również bezpośrednio z zaznaczeniem preferowanego stanowiska pracy.
E-mail: kadry@pl.trumpf.com 
Adres: Marecka 47, 05-220 Zielonka k/Warszawy

UBS
Branża: instytucja finansowa
Adres strony www: ubs.com/polandcareers
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Finance, IT, 
Project Management, Research, HR , Legal, Risk, Operations, Group Internal Audit
Wymagane wykształcenie: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
a także odpowiednia wiedza i doświadczenie w zależności od roli. 
Umiejętność pracy w zespole i motywacja do ciągłego poszerzania wiedzy.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online przez ubs.com/polandcareers
Adres: Kraków Business Park, ul. Krakowska 280, Zabierzów 
Green Office, ul. Czerwone Maki 84, Kraków 
Dominikański Office, ul. Piotra Skargi 3, Wrocław

UHY ECA Group
Branża: audyt / doradztwo podatkowe / usługi księgowe / szkolenia  
/ doradztwo giełdowe / doradztwo biznesowe
Adres strony www: www.uhy-pl.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: konsultant 
w departamencie audytu / konsultant podatkowy / księgowy / płatne staże
Wymagane wykształcenie: rachunkowość i finanse, ekonomia, podatki, prawo
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; on-line; oferty dostępne 
na pracuj.pl i www.uhy-pl.com
E-mail: rekrutacja@uhy-pl.com
Adres: ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków / 5 biur regionalnych (Warszawa, Zabrze, 
Poznań, Wrocław, Kraków)

ULTIMO S.A.
Branża: Finansowa
Adres strony www: https://ultimo.pl/  
(w szczególności zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Kariera”)
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Doradca Klienta, Doradca ds. Sprzedaży, Młodszy Analityk, Młodszy Programista 
Java, Młodszy Specjalista ds. Korespondencji, Pracownik Biurowy
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe (w tym studenci ostatnich lat)
Termin i sposób składania aplikacji: prosimy o przesłanie CV na adres  
praca@ultimo.pl, w tytule podając nazwę stanowiska
E-mail: praca@ultimo.pl
Adres: ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław

Grupa UNIBEP
Branża: Budownictwo – kubaturowe, drogowe i mostowe. Deweloper. 
Produkcja domów modułowych
Adres strony www: unibep.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier robót 
budowlanych / sanitarnych / elektrycznych, Asystent kierownika, Architekt, 
Konstruktor, Specjalista ds. ofertowania / obsługi gwarancyjnej. Praktyki i staże
Wymagane wykształcenie: Wyższe: budownictwo, inżynieria środowiska, 
elektrotechnika, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia 
drewna
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja ciągła. Aplikacje składane 
za pośrednictwem formularza na stronie
E-mail: kadry@unibep.pl
Adres: ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Unilever Polska
Branża: FMCG
Adres strony www: www.unilever.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Unilever Internship Programme- praktyki dla studentów III-V roku; Unilever Future 
Leaders Programme- program menedżerski dla studentów ostatnich lat studiów 
i absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów
Wymagane wykształcenie: Oferta skierowana do studentów i absolwentów 
różnych kierunków studiów. Szukamy osób gotowych na wyzwania 
w międzynarodowym środowisku
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja na UIP oraz UFLP otwarta jest 
na przełomie luty/marzec
E-mail: poland.rekrutacja@unilever.com 
Adres: Unilever Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, Warszawa
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UTC Aerospace Systems
Branża: Aerospace
Adres strony www: www.utcaerospacesystems.com, kariera.utas.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Praktykant w dziale: technologicznym, konstrukcyjnym, planowania i produkcji, 
kontroli jakości; Obecnie poszukujemy na stanowiska: Operator obróbki (CNC), 
Inżynier ds. Projektu, Drafter, Konstruktor, Inżynier ds. Analiz i Obliczeń.
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (preferowanie kierunki 
to: mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria produkcji) lub zgodne 
z wymaganymi kwalifikacjami.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja-wroclaw@hs.utc.com
Adres: ul. Bierutowska 65-67, Wrocław

Vadain Sp. z o.o
Branża: tekstylna, dekoracyjna
Adres strony www: www.vadain.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Specjalista ds. kontaktu z klientem polskim i zagranicznym,  
Specjalista ds. przygotowania produkcji, szwaczka
Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@vadain.pl
Adres: Waryńskiego 32, 86-300 Grudziądz

Valeo
Branża: Automotive
Adres strony www: www.valeo.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Stanowiska kierownicze, specjalistyczne, inżynierskie oraz staże w działach: R&D, 
Projektowania, Produkcji, Procesu, Jakości, Zakupów, Logistyki, Finansów oraz HR.
Wymagane wykształcenie: Studia wyższe kierunkowe (w zależności od działu)
Termin i sposób składania aplikacji: Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują 
się na naszej stronie internetowej: www.valeo-poland.com
E-mail: poland.work.mailbox@valeo.com
Adres: ul. Przemysłowa 3, 32-0505 Skawina, ul. Europejska 50, 32-500 Chrzanów, 
ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

VISIONA Sp. z o.o.
Branża: IT, producent systemów informatycznych dla sektora finansowego
Adres strony www: www.visiona.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Java Front End 
Developer, Java Back End Developer, Programista baz danych Oracle
Wymagane wykształcenie: wyższe informatyczne lub student studiów II stopnia
Termin i sposób składania aplikacji: aplikować można przez cały rok, 
za pośrednictwem ogłoszeń w portalu pracuj.pl oraz zakładki kariera  
na stronie www.
E-mail: kariera@visiona.pl
Adres: ul. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków

Volkswagen Financial Services
Branża: bankowość, finanse, ubezpieczenia
Adres strony www: www.vwbank.pl; www.vwfs.pl; www.vwleasing.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: praktyki letnie, 
staże w ciągu roku oraz stanowiska specjalistyczne
Wymagane wykształcenie: pożądany kierunek studiów i poziom wykształcenia 
są zawsze uzależnione od stanowiska, na które aktualnie rekrutujemy.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w odpowiedzi na aktualne oferty 
pracy; rekrutacja na praktyki letnie: maj/czerwiec.
Sposób aplikacji: formularz aplikacyjny online do konkretnej rekrutacji na stronie 
pracuj.pl lub wysłanie CV bezpośrednio na adres aplikuj@vwfs.com.
E-mail: aplikuj@vwfs.com 
Adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 22 538 70 01

Votum S.A.
Branża: odszkodowania
Adres strony www: votum-sa.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
praktyki w Departamencie Prawnym, Departamencie Obsługi Klienta,  
Dziale Korespondencji oraz praca na stanowiskach: Doradca Odszkodowawczy, 
Asystent/-ka w Dziale Korespondencji, Recepcjonista/-ka, Młodszy Specjalista/-ka 
w Dziale Finansowym, Młodszy Specjalista/-ka IT i in.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, zbieżne z profilem 
stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: praktyki i staże – cały rok, pozostałe 
stanowiska – w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia rekrutacyjne
E-mail: hr@votum-sa.pl
Adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

234      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2017/2018



Wessling Polska Sp. z o.o.
Branża: Laboratoria ochrony środowiska, pomiarów emisji i żywności
Adres strony www: www.wessling.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Specjaliści 
laboratorium
Wymagane wykształcenie: W zależności od stanowiska, średnie  
lub wyższe kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenia. Aplikacje proszę przesyłać na adres email.
E-mail: rekrutacja@wessling.pl
Adres: Oddział Kraków: ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków,  
12 2974650; Oddział Poznań: ul. Jasielska 7a, 60-476 Poznań, 61 8429849 

Woodward Poland Sp. z o. o.
Branża: energetyczno-lotnicza
Adres strony www: www.woodward.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier Elektryk, Inżynier Elektronik, Inżynier Mechanik, Inżynier ds. produkcji, 
Inżynier Oprogramowania, Inżynier Testów
Wymagane wykształcenie: Minimum wyższe I stopnia
Termin i sposób składania aplikacji: na otwarte rekrutacje na stronie  
http://www.woodward.com/Careers.aspx
E-mail: krakowHR@woodward.com
Adres: ul. Skarbowa 32, 32-005 Niepołomice

Wutkowski Sp. z o.o. sp.k.
Branża: przetwórstwo szkła płaskiego
Adres strony www: www.wutkowski.com.pl
Wymagane wykształcenie: dowolne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok. Osobiście, za pomocą formularza 
na stronie, pocztą tradycyjną, mailowo.
E-mail: cv@wutkowski.com.pl
Adres: ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie

XPO Supply Chain POLAND sp. z o.o.
Branża: transport – spedycja - logistyka
Adres strony www: xpo.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: poszukujemy 
stażystów i pracowników do działów operacyjnych, HR, Finansów, Rozwoju. 
W zależności od kompetencji kandydata oferujemy stanowiska stażysty lub 
młodszego specjalisty. 
Wymagane wykształcenie: logistyka, ekonomia, finanse, psychologia. 
Najważniejsze są jednak kompetencje osobowościowe: otwartość na zmiany, 
chęć nauki i rozwoju.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: hrndlpl@xpo.com
Adres: XPO Supply Chain POLAND sp.z o.o. ul. Działkowa 56A, 02-234 Warszawa

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
Branża: Przemysł
Adres strony www: www.zmwskrz.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
technolog, konstruktor, metalurg
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: wg potrzeb
E-mail: basiak.iwona@zmwskrz.com
Adres: ul. Hetmańska 120; 35 – 078 Rzeszów
Telefon/faks: 17 717 27 10, 17 717 27 04

ZPF NS i PTS GRAFORM
Branża: przetwórstwo tworzyw sztucznych
Adres strony www: graform.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
technolog , konstruktor .
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne ( budowa maszyn )
E-mail: sekretariat@graform.pl
Adres: 85-437 Bydgoszcz ul. Wróblowa 3
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ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE
Branża: PRODUKCJA TŁUSZCZÓW ROSLINNYCH
Adres strony www: www.ztb.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
młodszy specjalista i specjalista. W dziale laboratorium, logistyki, zakupów, 
utrzymania ruchu, oraz w obszarze technologii produkcji Wymagane 
wykształcenie: wyższe – techniczne kierunkowe zgodne z wymaganiami Termin 
i sposób składania aplikacji: forma elektroniczna (CV, list motywacyjny), cały rok
E-mail: rekrutacja@ztb.pl
Adres: Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn

Zaltech Polska Sp. z o.o.
Branża: Spożywcza, Doradztwo technologiczne, Sprzedaż mieszanek 
przyprawowych i dodatków dla przemysłu mięsnego
Adres strony www: www.zaltech.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
doradca handlowy/ handlowiec
Wymagane wykształcenie: wykształcenie kierunkowe lub powiązane z danym 
kierunkiem – technolog przemysłu mięsnego, mile widziane umiejętności 
sprzedażowe, komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego 
lub angielskiego będzie dodatkowym atutem
Termin i sposób składania aplikacji: nabór ciągły
Sposób aplikowania: on-line
E-mail: zaltech@zaltech.pl
Adres: ul. Przemysłowa 27, 35-105 Rzeszów

ZF Group
Branża: Automotive
Adres strony www: www.zf.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Inżynier Oprogramowania Wbudowanego, Inżynier Testów, Programista Java, 
Inżynier Projektowania, Księgowy z językiem obcym
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja trwa cały rok,  
aplikacje można przesyłać przez www.zf.com/careers lub bezpośrednio  
wysyłając CV na adres e-mail: rekrutacja.zf@zf.com
E-mail: rekrutacja.zf@zf.com
Adres: +48 33 485 6487
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Grupę Mokate tworzy dziewięć rm w kraju i zagranicą. 
W swojej blisko 25-letniej historii osiągnęliśmy ugruntowaną 
pozycję producenta kawy i herbaty polskiego i europejskiego 
rynku FMCG. Firma jest obecna ze swoimi produktami w ponad 
70 krajach na wszystkich kontynentach i dzięki dynamicznemu 
rozwojowi, wciąż zdobywa konsumentów na nowych rynkach.

Dzięki rozbudowanej strukturze, pracę u nas znajdą specjaliści 
z następujących branż:

Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do naszej rmy 
zachęcamy do aplikowania przez cały rok przesyłając CV 
na adres: praca@mokate.com.pl

dzięki wspaniałym
ludziom

Rozwijamy się

EKSPORT SPRZEDAŻ MARKETING TECHNOLOGIA TRANSPORT IT PRODUKCJA




