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Czytelniku,
To szczególna edycja „Pracodawców”, bowiem publikacja obchodzi 
18 urodziny! Przez ten czas na łamach każdej edycji przewijało się coraz 
to więcej firm chcących postawić na młode talenty, świadomych po-
tencjału, jaki drzemie w najmłodszym pokoleniu na rynku i mających 
ciekawe oferty zatrudnienia. Począwszy od roku 2000: odczarowaliśmy 
wizerunek pierwszej pracy, bo ta wcale nie musi być monotonna, od-
twórcza i nieciekawa; wspieraliśmy w tym, jak napisać CV i jak rozma-
wiać z rekruterami; zaglądaliśmy do wielu organizacji, a swoją ofertę dla 
studentów i absolwentów pokazywała w naszym przewodniku coraz 
większa liczba pracodawców.

W tym roku nie jest inaczej! Twojej uwadze poleca się ponad 230 pra-
codawców. Serdecznie zapraszam do lektury artykułów, w których fir-
my przybliżają realia pracy „od kuchni” i opowiadają o możliwościach 
rozwoju w ramach swoich struktur oraz wnikliwej lektury profili i wizy-
tówek pracodawców, gdzie w obszernej lub bardzo skondensowanej, 
ale treściwej formie znajdziesz kluczowe informacje dt. możliwości 
aplikowania i perspektyw zatrudnienia.

Powodzenia w szukaniu pierwszej pracy, praktyki lub stażu – i miłej 
lektury!

Iga Pazio

Redaktor naczelna

 
MAMY ZŁOTO!

Przewodnik Pracodawcy 2017/2018 z I nagrodą
w kategorii „Magazyn dla klientów B2C”

konkursu Power of Content Marketing Awards
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Portfolio
– najlepsze CV 

młodego kandydata! 
W życiu każdego ucznia i studenta nadchodzi moment, 

w którym należy podejść do życia poważnie i pomyśleć nad 

pierwszą istotną pracą. Problem pojawia się w momencie 

przeczytania ogłoszenia w wymarzonej firmie. Wymagane 

doświadczenie często przerasta twoje możliwości, bo przecież 

jak je zaprezentować, gdy ma się ukończoną szkołę średnią 

lub studia? Sposób jest prosty – portfolio. 

Są na świecie takie zawody, w których nawet dobre CV nie gwaran-
tuje znalezienia wymarzonej pierwszej pracy. Liczy się coś więcej 

– talent, który można pokazać tylko za pomocą słynnego (i swojego 
czasu znienawidzonego) portfolio. To nie tylko sposób dla grafików, 
którzy od lat podczas rekrutacji muszą eksponować swoje prace za-
miast bogatego życiorysu. Coraz częściej dobrze przygotowana wizy-
tówka stanowi kartę przetargową w rozmowie o pracę. Zwłaszcza, gdy 
nie ma się odpowiedniej historii zawodowej.

POKAŻ SWÓJ TALENT
Przed podjęciem pierwszej pracy stworzenie dobrego CV może być 
trudne. Bo co wpisać w doświadczeniu? Ukończoną szkołę średnią, 
studia lub warsztaty? Biegłą znajomość wybranego języka obcego? 
A może wolontariat? Nawet, gdy pokrywają się z przyszłością zawodo-
wą niewiele mówią o młodym pracowniku. Co innego portfolio. 
To dobry sposób by wyeksponować swoje hobby, szczególnie takie, 
które pokrywa się z wybraną ścieżką zawodową. Portfolio stwórz na 
bazie gotowych już prac – tych przygotowywanych na zajęcia lub ro-
bionych w wolnej chwili. Pokazuje ono bowiem nie tylko umiejętności, 
które coraz bardziej liczą się w pracy, lecz również twoje zaangażowa-
nie i determinacje, pożądaną szczególnie w renomowanych firmach. 

ZAWODY, W KTÓRYCH LICZY SIĘ PORTFOLIO
Jeszcze kilka lat temu, za zawody, które wymagały przygotowania so-
lidnego portfolio uważało się głównie te ukierunkowane plastycznie 
– grafików, rysowników oraz, w ostatnich latach, także webdesigne-
rów. Podczas rekrutacji przyszły pracodawca widzi więc nie tylko do-
świadczenie zawodowe, lecz także talent i postęp umiejętności dzięki 
przygotowanym pracom w szkole czy na studiach. 
Z czasem, ze względu na problemy z pracownikami, którzy w CV wpi-
sywali fałszywe informacje, portfolio stało się wymogiem także wśród 
pracowników działów IT, zwłaszcza programistów. Dzięki krótkim, za-
mieszczanym w Internecie wizytówkom, w których znajdują się do-
tychczasowe prace, łatwiej jest ocenić umiejętności i przede wszyst-
kim przydatność dla firmy. Bo to jeden z tych zawodów, w którym 
pierwsze kroki stawia się już w trakcie edukacji. Przygotowywane kody 
i silniki warto więc zapisywać i zbierać by pochwalić się nimi przed 
przyszłymi pracodawcami – nawet gdy nie są one idealne, pokazują 
sposób myślenia i dostosowanie do nowych trendów.
Kolejnym zawodem jest dziennikarstwo. Jeśli chcesz być reporterem 
lub pisać dla jednego z polskich wydawnictw pomyśl o przygotowa-
niu portfolio. Najlepszy i zarazem najprostszy sposób to prowadzenie 
bloga. Nie chodzi o ilość odsłon, ani o unikalnych użytkowników, dla-
tego statystyki nie powinny być zmartwieniem. Liczy się styl pisania 
i umiejętność odnajdywania się w różnorodnej tematyce. Adres www 
wystarczy dołączyć do CV, a pracownik HR będzie miał wgląd w to, 
jak przyszły pracownik porusza się w świecie pisanym. Blogowanie ma 
jeszcze jeden plus, o którym się zapomina – to tu jest okazja do pierw-
szego kontaktu z czytelnikami. A ci potrafią być uciążliwi. Warto być na 
to gotowym, zwłaszcza w redakcji internetowej. Być może podbijesz 
także serca swoich czytelników, co pomoże ci w pracowniczych ne-
gocjacjach.
Również, jeśli poszukujesz pracy w marketingu i reklamie pomyśl nad 
stworzeniem swojej wizytówki. Będąc na studiach nie musisz przepro-
wadzać światowych kampanii, ale możesz założyć własny fanpage, 

który będzie dobrą okazją do sprawdzenia się w roli moderatora oraz 
Social Media Ninja, który w dobie mediów społecznościowych jest 
pracownikiem na wagę złota. Zastanów się też nad hasłami, copyw-
ritingiem czy poszukiwaniem nowych grup docelowych dla znanych 
marek. Nie zapomnij o uzasadnieniu swojej opinii. Dobrze, gdy tego 
typu wizytówka jest ukryta – dzięki temu nie zdradzisz swoich pomy-
słów osobom trzecim i być może wykorzystasz je na dalszej drodze 
zawodowej. 

CV, LIST I PORTFOLIO
Przez ponad dekadę podczas rekrutacji obowiązują dwa dokumenty 
– CV oraz list motywacyjny. Oba są ważne – pokazują przebytą do tej 
pory ścieżkę zawodową, czyli doświadczenie. Pokazują również, czy 
osoba, która ubiega się o dane stanowisko robi to ze względu na do-
tychczasową ścieżkę edukacji, a może rozwija swoje pasje i jest otwar-
ta na różne ścieżki dalszego rozwoju. 
List motywacyjny pokazuje natomiast motywację, choć w potocznym 
rozumieniu uważa się go za podlizywanie przyszłemu pracodawcy. 
Z założenia nie chodzi w nim o to, by pisać peany na cześć danej firmy, 
ale dokładnie opisać dlaczego zależy ci na tym kierunku rozwoju, oraz 
dlaczego wybrałeś akurat tę ścieżkę, a nie inną. Pozwala to rekruterowi 
ocenić zaangażowanie i poznać choć częściowo twoje podejście do 
wykonywania powierzonych obowiązków.
Jednak ani CV ani list motywacyjny nie pokazują prawdziwych umie-
jętności. Owszem, służą ku temu zadania, jakie kandydaci otrzymują 
podczas zadania, jednak to właśnie one są powodem frustracji obu 
stron – ze względu na zmarnowany czas. Bo co, jeśli producent gier 
szuka zupełnie innych umiejętności u przyszłego programisty, niż ten 
faktycznie posiada? 
Przygotowanie portfolio pozwala takich sytuacji uniknąć. Po pierwsze 
pracodawca wie, z kim będzie rozmawiał – czy rzeczywiście to jest ten 
poziom, którego oczekuje. Po drugie, nawet jeśli w tej chwili twoje 
umiejętności nie spełniają wymagań, rekruter będzie o tobie pamiętał 
i odezwie się, kiedy to właśnie takie talenty będą poszukiwane. 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZĘŁA SIĘ WCZORAJ
Przygotowanie portfolio, zwłaszcza gdy dopiero startujesz na zawo-
dowym szlaku, ma jeszcze inny ważny aspekt – wyróżnia i pokazuje, że 
tobie, jako kandydatowi się po prostu chce, a twoje decyzje nie są przy-
padkowe. Od lat wiedziałeś co jest twoją pasją i co chciałbyś w życiu 
robić by praca nie była tylko smutnym obowiązkiem, lecz także tym, 
co naprawdę pokochasz. 
Po szkole średniej czy studiach znalezienie pracy dorywczej nie jest 
trudne. Schody zaczynają się wtedy, gdy zależy Ci na stanowisku w re-
nomowanej firmie. Nie musisz się jednak martwić, gdy przygotujesz 
dobre portfolio – postaw się na miejscu pracodawcy: czyż nie lepiej 
wybrać tego, który fascynuje się swoją pracą niż takiego, który robi to 
z musu?
Nie bój się więc słowa „portfolio”, bo zamiast przykrego przymusu 
może się okazać kluczem do otwarcia wymarzonej ścieżki zawodowej. 
Jeśli posiadasz swoje szkolne i studenckie prace, które zostały dobrze 
ocenione, nie wyrzucaj ich, a dołącz do swojego CV. Dziel się tym, co 
potrafisz, swoimi talentami, bo tylko w ten sposób masz szansę wyróż-
nić się na rynku pracy i pokazać z jak najlepszej strony. Bogate doświad-
czenie to nie wszystko, zwłaszcza gdy liczy się talent i rozwój, a twój 
progres najlepiej pokazuje edukacja w formie praktycznej. 
PS. Nie przejmuj się, jeśli twoje portfolio nie spełni oczekiwań pra-
codawcy. Wysyłając mu swoje prace na pewno złapałeś plusa, za to 
że pokazujesz swoje talenty, a nie puste słowa zamieszczone w CV. 
Pamiętaj jednak o ważnej rzeczy – estetyce. Przygotowując swoją 
wizytówkę postaraj się by była ona czytelna, przejrzysta i elegancka, 
najlepiej dostępna pod jednym, konkretnym linkiem – rekruterzy nie 
mają czasu by przeszukiwać Internet w poszukiwaniu twoich prac, ani 
zastanawiać się, co chciałeś w nich pokazać. 

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.
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Są na świecie takie zawody, w których nawet dobre CV nie gwaran-
tuje znalezienia wymarzonej pierwszej pracy. Liczy się coś więcej 

– talent, który można pokazać tylko za pomocą słynnego (i swojego 
czasu znienawidzonego) portfolio. To nie tylko sposób dla grafików, 
którzy od lat podczas rekrutacji muszą eksponować swoje prace za-
miast bogatego życiorysu. Coraz częściej dobrze przygotowana wizy-
tówka stanowi kartę przetargową w rozmowie o pracę. Zwłaszcza, gdy 
nie ma się odpowiedniej historii zawodowej.

POKAŻ SWÓJ TALENT
Przed podjęciem pierwszej pracy stworzenie dobrego CV może być 
trudne. Bo co wpisać w doświadczeniu? Ukończoną szkołę średnią, 
studia lub warsztaty? Biegłą znajomość wybranego języka obcego? 
A może wolontariat? Nawet, gdy pokrywają się z przyszłością zawodo-
wą niewiele mówią o młodym pracowniku. Co innego portfolio. 
To dobry sposób by wyeksponować swoje hobby, szczególnie takie, 
które pokrywa się z wybraną ścieżką zawodową. Portfolio stwórz na 
bazie gotowych już prac – tych przygotowywanych na zajęcia lub ro-
bionych w wolnej chwili. Pokazuje ono bowiem nie tylko umiejętności, 
które coraz bardziej liczą się w pracy, lecz również twoje zaangażowa-
nie i determinacje, pożądaną szczególnie w renomowanych firmach. 

ZAWODY, W KTÓRYCH LICZY SIĘ PORTFOLIO
Jeszcze kilka lat temu, za zawody, które wymagały przygotowania so-
lidnego portfolio uważało się głównie te ukierunkowane plastycznie 
– grafików, rysowników oraz, w ostatnich latach, także webdesigne-
rów. Podczas rekrutacji przyszły pracodawca widzi więc nie tylko do-
świadczenie zawodowe, lecz także talent i postęp umiejętności dzięki 
przygotowanym pracom w szkole czy na studiach. 
Z czasem, ze względu na problemy z pracownikami, którzy w CV wpi-
sywali fałszywe informacje, portfolio stało się wymogiem także wśród 
pracowników działów IT, zwłaszcza programistów. Dzięki krótkim, za-
mieszczanym w Internecie wizytówkom, w których znajdują się do-
tychczasowe prace, łatwiej jest ocenić umiejętności i przede wszyst-
kim przydatność dla firmy. Bo to jeden z tych zawodów, w którym 
pierwsze kroki stawia się już w trakcie edukacji. Przygotowywane kody 
i silniki warto więc zapisywać i zbierać by pochwalić się nimi przed 
przyszłymi pracodawcami – nawet gdy nie są one idealne, pokazują 
sposób myślenia i dostosowanie do nowych trendów.
Kolejnym zawodem jest dziennikarstwo. Jeśli chcesz być reporterem 
lub pisać dla jednego z polskich wydawnictw pomyśl o przygotowa-
niu portfolio. Najlepszy i zarazem najprostszy sposób to prowadzenie 
bloga. Nie chodzi o ilość odsłon, ani o unikalnych użytkowników, dla-
tego statystyki nie powinny być zmartwieniem. Liczy się styl pisania 
i umiejętność odnajdywania się w różnorodnej tematyce. Adres www 
wystarczy dołączyć do CV, a pracownik HR będzie miał wgląd w to, 
jak przyszły pracownik porusza się w świecie pisanym. Blogowanie ma 
jeszcze jeden plus, o którym się zapomina – to tu jest okazja do pierw-
szego kontaktu z czytelnikami. A ci potrafią być uciążliwi. Warto być na 
to gotowym, zwłaszcza w redakcji internetowej. Być może podbijesz 
także serca swoich czytelników, co pomoże ci w pracowniczych ne-
gocjacjach.
Również, jeśli poszukujesz pracy w marketingu i reklamie pomyśl nad 
stworzeniem swojej wizytówki. Będąc na studiach nie musisz przepro-
wadzać światowych kampanii, ale możesz założyć własny fanpage, 

który będzie dobrą okazją do sprawdzenia się w roli moderatora oraz 
Social Media Ninja, który w dobie mediów społecznościowych jest 
pracownikiem na wagę złota. Zastanów się też nad hasłami, copyw-
ritingiem czy poszukiwaniem nowych grup docelowych dla znanych 
marek. Nie zapomnij o uzasadnieniu swojej opinii. Dobrze, gdy tego 
typu wizytówka jest ukryta – dzięki temu nie zdradzisz swoich pomy-
słów osobom trzecim i być może wykorzystasz je na dalszej drodze 
zawodowej. 

CV, LIST I PORTFOLIO
Przez ponad dekadę podczas rekrutacji obowiązują dwa dokumenty 
– CV oraz list motywacyjny. Oba są ważne – pokazują przebytą do tej 
pory ścieżkę zawodową, czyli doświadczenie. Pokazują również, czy 
osoba, która ubiega się o dane stanowisko robi to ze względu na do-
tychczasową ścieżkę edukacji, a może rozwija swoje pasje i jest otwar-
ta na różne ścieżki dalszego rozwoju. 
List motywacyjny pokazuje natomiast motywację, choć w potocznym 
rozumieniu uważa się go za podlizywanie przyszłemu pracodawcy. 
Z założenia nie chodzi w nim o to, by pisać peany na cześć danej firmy, 
ale dokładnie opisać dlaczego zależy ci na tym kierunku rozwoju, oraz 
dlaczego wybrałeś akurat tę ścieżkę, a nie inną. Pozwala to rekruterowi 
ocenić zaangażowanie i poznać choć częściowo twoje podejście do 
wykonywania powierzonych obowiązków.
Jednak ani CV ani list motywacyjny nie pokazują prawdziwych umie-
jętności. Owszem, służą ku temu zadania, jakie kandydaci otrzymują 
podczas zadania, jednak to właśnie one są powodem frustracji obu 
stron – ze względu na zmarnowany czas. Bo co, jeśli producent gier 
szuka zupełnie innych umiejętności u przyszłego programisty, niż ten 
faktycznie posiada? 
Przygotowanie portfolio pozwala takich sytuacji uniknąć. Po pierwsze 
pracodawca wie, z kim będzie rozmawiał – czy rzeczywiście to jest ten 
poziom, którego oczekuje. Po drugie, nawet jeśli w tej chwili twoje 
umiejętności nie spełniają wymagań, rekruter będzie o tobie pamiętał 
i odezwie się, kiedy to właśnie takie talenty będą poszukiwane. 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZĘŁA SIĘ WCZORAJ
Przygotowanie portfolio, zwłaszcza gdy dopiero startujesz na zawo-
dowym szlaku, ma jeszcze inny ważny aspekt – wyróżnia i pokazuje, że 
tobie, jako kandydatowi się po prostu chce, a twoje decyzje nie są przy-
padkowe. Od lat wiedziałeś co jest twoją pasją i co chciałbyś w życiu 
robić by praca nie była tylko smutnym obowiązkiem, lecz także tym, 
co naprawdę pokochasz. 
Po szkole średniej czy studiach znalezienie pracy dorywczej nie jest 
trudne. Schody zaczynają się wtedy, gdy zależy Ci na stanowisku w re-
nomowanej firmie. Nie musisz się jednak martwić, gdy przygotujesz 
dobre portfolio – postaw się na miejscu pracodawcy: czyż nie lepiej 
wybrać tego, który fascynuje się swoją pracą niż takiego, który robi to 
z musu?
Nie bój się więc słowa „portfolio”, bo zamiast przykrego przymusu 
może się okazać kluczem do otwarcia wymarzonej ścieżki zawodowej. 
Jeśli posiadasz swoje szkolne i studenckie prace, które zostały dobrze 
ocenione, nie wyrzucaj ich, a dołącz do swojego CV. Dziel się tym, co 
potrafisz, swoimi talentami, bo tylko w ten sposób masz szansę wyróż-
nić się na rynku pracy i pokazać z jak najlepszej strony. Bogate doświad-
czenie to nie wszystko, zwłaszcza gdy liczy się talent i rozwój, a twój 
progres najlepiej pokazuje edukacja w formie praktycznej. 
PS. Nie przejmuj się, jeśli twoje portfolio nie spełni oczekiwań pra-
codawcy. Wysyłając mu swoje prace na pewno złapałeś plusa, za to 
że pokazujesz swoje talenty, a nie puste słowa zamieszczone w CV. 
Pamiętaj jednak o ważnej rzeczy – estetyce. Przygotowując swoją 
wizytówkę postaraj się by była ona czytelna, przejrzysta i elegancka, 
najlepiej dostępna pod jednym, konkretnym linkiem – rekruterzy nie 
mają czasu by przeszukiwać Internet w poszukiwaniu twoich prac, ani 
zastanawiać się, co chciałeś w nich pokazać. 

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.
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Pierwsza praca nie musi oznaczać wybrania ostatecznej ścieżki 
kariery. Według obserwatorów rynku pracy, ze względu na stale 

zmieniający się rynek i nowoczesne technologie, współcześnie jeste-
śmy zmuszeni do przebranżowienia się kilka razy podczas całej kariery 
zawodowej. Start w dorosłość to dobry moment, żeby poznać swoje 
talenty i zobaczyć, w czym czujemy się naprawdę dobrze, by wresz-
cie wybrać to zajęcie, które otworzy nam drzwi do wielkiego świata. 
I przede wszystkim przygotować się na przyszłość.

KROK PIERWSZY: ODKRYWAJ
Pierwsze zajęcia poza szkołą to moment by poznać swoje możliwości 
i przygotować się do odpowiedzialności. Wynagrodzenie, nawet jeśli 
nie jest wysokie, wymaga wykonania konkretnych zadań w określo-

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.

nych ramach czasowych. Choć osiem godzin lekcyjnych w szkole śred-
niej wydaje się szmatem czasu, zupełnie inaczej odczuwa się osiem 
godzin zegarowych, które należy spędzić w pracy, a te potrafią być 
naprawdę długie! Dlatego też pierwsze obowiązki warto potraktować 
jako prelekcję do dorosłości i spróbować wytrzymać pierwszy tydzień 
bez „wagarów”, z których w miejscu pracy ciężko się wywinąć bez kon-
sekwencji.
Zajęcia, które najczęściej oferuje się osobom bez doświadczenia nie są 
wymagające – to roznoszenie ulotek, praca w kawiarni czy call center. 
Choć nie należą do najprzyjemniejszych i na samym wstępie nie ko-
jarzą się z rozwojem wielkiej kariery, to pomagają w poznaniu swoich 
predyspozycji. Każde z nich to inny rodzaj kontaktu z klientem, dlatego 
nawet po kilku miesiącach pracy łatwiej będzie nam zorientować się, 
jaką styczność z drugim człowiekiem preferujemy. 
Drugą kwestią takich zajęć jest ćwiczenie własnego charakteru. Po 
kilku odmowach wzięcia ulotki czy brutalnej telefonicznej rozmowie, 
wiemy czego się spodziewać i uczymy się, jak postępować z różnego 
rodzaju ludźmi. Te przykre czasem doświadczenia z pierwszej pracy 
w życiu można przekuć w zawodowy sukces na obranej ścieżce zawo-
dowej. Ciekawostka: taki model kariery (pracy u samego dołu ścieżki 
zawodowej) jest popularny w krajach zachodnich, zwłaszcza w USA. 
Pozwala on poznać przyszłym pracownikom trudy różnych branż usłu-
gowych, co w konsekwencji przekłada się na szacunek do pracowni-
ków i klientów, kiedy obejmuje się stanowisko menadżera.
Jako pierwszy krok w dorosłość można też potraktować wolontariaty. 
Nie tylko służą dobrej sprawie, lecz również pomagają rozwijać własne 
pasje, a także – co jest w tym najważniejsze – uczą empatii i zaanga-
żowania dla dobrej sprawy. W przyszłości będą doceniane w branżach 
związanych z HR czy PR.

KROK DRUGI: SZUKAJ
Zanim rozpoczniemy wysyłanie CV, poszukajmy materiałów, w któ-
rych opisane są poszczególne zawody. Być może wymarzona praca 
dziennikarza odchodzi do lamusa, za to wciąż rozwijające się agencje 
reklamowe poszukują dobrych redaktorów? Futuryści nie zawsze prze-
widują przyszłość, jednak niejednokrotnie udowodnili, że ich założenia 
choć częściowo się sprawdzają…
Czytajmy artykuły, w których opisane są zarówno plusy jak i minusy 
poszczególnych zawodów, jak i przewidywania wyżej wspomnianych 
futurystów, którzy np. potwierdzają, że pomimo popularności dronów 
zawód listonosza nie przejdzie do lamusa. Warto też rozwiązać testy 
dotyczące talentów i predyspozycji, bo choć marzymy o pracy dzien-

Przysłowie mówi, że bez pracy nie ma kołaczy. 
Na dodatek każdy z nas marzy o wielkiej 
karierze, która pozwoli nie tylko na dobre 
zarobki, lecz również na życie na wysokim 
poziomie. Nie wszystkim te marzenia udaje się 
spełnić. Po części sukces zawodowy 
determinuje szczęście, jednak wiele zależy od 
nas samych i naszego startu w dorosłe życie. 
Jak pokazuje przykład najbogatszego 
człowieka na świecie, Elona Muska, nie trzeba 
urodzić się w bogatej rodzinie by zajść na 
szczyt. Kiedy więc rozpocząć pracę i gdzie?

 Pierwsza praca 
w dobry start!

nikarza, niekoniecznie się do niej nadajemy. Bo cóż to za pismak, który 
nie ma lekkości pióra?
Oferty pracodawców i opinie o nich to lektura końcowa, choć wcale 
nie najmniej ważna. Rozeznanie na rynku pracy pozwala odpowiednio 
się podszkolić i zastanowić nad dalszą ścieżką zawodową. Wybór firmy, 
na bazie opinii wystawianych przez obecnych i byłych pracowników 
to także istotna sprawa – czasem jeden zły szef może nas zniechęcić 
do całej branży, która była naszym marzeniem. Tu warto też pamiętać, 
że w pierwszej poważnej pracy hasło „za wysokie progi na moje nogi” 
nie istnieje i nie trzeba obawiać się startu w największych światowych 
firmach. 

KROK TRZECI: CZAS
Moment, w którym wstąpimy na naszą ścieżkę zawodową jest ważny. 
Rozpoczęcie pracy zbyt późno wiąże się z opóźnieniem w rozwoju karie-
ry i często frustracją, że młodszy kolega uzyskał awans szybciej ode mnie, 
na dalszej drodze zawodowej. Nie oznacza to jednak, że już w wieku pię-
ciu lat powinniśmy podejmować pierwsze prace zarobkowe!
Jak wspomniane zostało wcześniej, pierwsza praca to proste zajęcia 
nie wymagające doświadczenia. Warto zainteresować się nimi pod-
czas ferii czy wakacji w szkole średniej i zdobyć pierwsze własnoręcz-
nie zarobione pieniądze. Nie chodzi o to, by praca była pełnoetatowa, 
ale by poczuć atmosferę środowiska pracy i przede wszystkim przete-
stować swoje możliwości. 
Staże i praktyki w renomowanych firmach i branży marzeń dobrze 
jest podjąć dopiero na studiach, gdy nasze życiowe cele są nieco bar-
dziej nakreślone. Im więcej ich odbędziemy – tym lepiej. Nauczymy 
się działać w różnych kulturach organizacyjnych, poznamy wymagania 
i przede wszystkim realnie będziemy eksplorować ten sektor gospo-
darki, w którym chcielibyśmy się rozwijać. 
W obu przypadkach nie trzeba być konsekwentnym – jeśli czujemy, 
że praca w agencji reklamowej nie jest dla nas i nie jest to wina wy-
magającego szefa, swoich sił warto spróbować np. w bankowości. 
Koniecznie wcześniej określając swoje predyspozycje. 
Ważny jest aspekt edukacji – bardzo często decydujemy się dobrać 
zajęcia tak, by pasowały do profilu klasy w liceum czy kierunku stu-
diów. To oczywiście dobre wyjście i na pewno ułatwia znalezienie pra-
cy, ale jeśli chcemy inaczej pokierować dalszą karierą nic nie stoi na 
przeszkodzie by poszukać czegoś podobnego lub nawet kompletnie 
odległego. 
Łącząc edukację z karierą zawodową, dobrze jest też zastanowić się 
nad czasem pracy. W przypadku studiów można to rozwiązać na dwa 

sposoby: praca na grafik lub studia zaoczne. Oba rozwiązania są do-
bre, ale każdy z nas musi podjąć decyzję, co jest dla niego w pierwszej 
kolejności najważniejsze – wymarzona praca czy tytuł magistra. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, czy uda nam się pogodzić studia dzienne z wy-
marzoną pracą, CV do tej firmy top of the top, lepiej jest złożyć później, 
tak by nie stwarzać sobie konfliktów z pracodawcą na początku ścieżki 
zawodowej. 

KROK CZWARTY: PODJĄĆ WYZWANIE
Człowiek sukcesu żadnej pracy się nie boi, bo też i żadna praca nie hań-
bi. Każde zajęcie, które wykonujemy pozwala odkryć swoje możliwości 
oraz zainteresowania. Im więcej małych prac odbędziemy na począt-
kowej ścieżce zawodowej, tym łatwiej będzie nam zmienić branżę 
w przyszłości czy odnieść się do potrzeb szefa czy klienta końcowego. 
Idąc na rozmowę do wymarzonej firmy nie musimy wstydzić się swo-
jego CV, gdy wpisane są tam inne zajęcia niż te związane z branżą. 
Podejmujemy staż, pierwszy krok w danym zawodzie, gdzie nikt nie 
spodziewa się po nas dziesięciu lat doświadczenia. 
Każdą pracę można przekuć w zalety, które przedstawione na rozmo-
wie kwalifikacyjne pokażą, że nie tylko zależy nam na podjęciu stażu 
czy praktyk w danej firmie, lecz również udowodnią, że cały czas się 
uczymy. Roznoszenie ulotek to nie jest zajęcie nudne – dzięki niemu 
wiemy, że ludzie nie lubią, gdy daje im się coś na siłę. Pracując w call 
center poznaliśmy dwa oblicza tego samego klienta, który nie znosi, 
gdy powtarza mu się po raz czwarty tą samą formułkę. 
Wiele firm organizuje również konkursy dla uczniów i studentów. Choć 
na pierwszy rzut oka zadania do wykonania mogą wydawać się trudne, 
a zwycięstwo nierealne, nie warto się poddawać. W takich plebiscy-
tach bardzo często oceniane jest zaangażowanie, talent oraz kreatyw-
ność. Wygrana oprócz ciekawych nagród czy krótkiego stażu stanowi 
dodatkowy atut w dopiero co tworzonym CV. 
Wyzwania warto podejmować i zawsze zostaną docenione, bo uwy-
datniają cechy pożądane przez pracodawców: ambicje, odwagę, de-
terminację i… pracowitość.
Pierwsza praca to trudna decyzja. Z jednej strony zależy nam na szyb-
kim zarobku i usamodzielnieniu, z drugiej marzy nam się idealny start 
w karierę w renomowanej firmie. Początkowe wybory nie muszą de-
terminować całej przyszłości, dlatego nie musimy się bać, że coś w na-
szym CV będzie wyglądało źle czy mało profesjonalnie. Dobrze jest 
podjąć takie zajęcie, jakie wydaje się nam najbliższe względem hobby, 
zainteresowań czy marzeń, a jeśli nie uda się za pierwszym razem, war-
to spróbować ponownie, bo do wytrwałych świat należy.  
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nikarza, niekoniecznie się do niej nadajemy. Bo cóż to za pismak, który 
nie ma lekkości pióra?
Oferty pracodawców i opinie o nich to lektura końcowa, choć wcale 
nie najmniej ważna. Rozeznanie na rynku pracy pozwala odpowiednio 
się podszkolić i zastanowić nad dalszą ścieżką zawodową. Wybór firmy, 
na bazie opinii wystawianych przez obecnych i byłych pracowników 
to także istotna sprawa – czasem jeden zły szef może nas zniechęcić 
do całej branży, która była naszym marzeniem. Tu warto też pamiętać, 
że w pierwszej poważnej pracy hasło „za wysokie progi na moje nogi” 
nie istnieje i nie trzeba obawiać się startu w największych światowych 
firmach. 

KROK TRZECI: CZAS
Moment, w którym wstąpimy na naszą ścieżkę zawodową jest ważny. 
Rozpoczęcie pracy zbyt późno wiąże się z opóźnieniem w rozwoju karie-
ry i często frustracją, że młodszy kolega uzyskał awans szybciej ode mnie, 
na dalszej drodze zawodowej. Nie oznacza to jednak, że już w wieku pię-
ciu lat powinniśmy podejmować pierwsze prace zarobkowe!
Jak wspomniane zostało wcześniej, pierwsza praca to proste zajęcia 
nie wymagające doświadczenia. Warto zainteresować się nimi pod-
czas ferii czy wakacji w szkole średniej i zdobyć pierwsze własnoręcz-
nie zarobione pieniądze. Nie chodzi o to, by praca była pełnoetatowa, 
ale by poczuć atmosferę środowiska pracy i przede wszystkim przete-
stować swoje możliwości. 
Staże i praktyki w renomowanych firmach i branży marzeń dobrze 
jest podjąć dopiero na studiach, gdy nasze życiowe cele są nieco bar-
dziej nakreślone. Im więcej ich odbędziemy – tym lepiej. Nauczymy 
się działać w różnych kulturach organizacyjnych, poznamy wymagania 
i przede wszystkim realnie będziemy eksplorować ten sektor gospo-
darki, w którym chcielibyśmy się rozwijać. 
W obu przypadkach nie trzeba być konsekwentnym – jeśli czujemy, 
że praca w agencji reklamowej nie jest dla nas i nie jest to wina wy-
magającego szefa, swoich sił warto spróbować np. w bankowości. 
Koniecznie wcześniej określając swoje predyspozycje. 
Ważny jest aspekt edukacji – bardzo często decydujemy się dobrać 
zajęcia tak, by pasowały do profilu klasy w liceum czy kierunku stu-
diów. To oczywiście dobre wyjście i na pewno ułatwia znalezienie pra-
cy, ale jeśli chcemy inaczej pokierować dalszą karierą nic nie stoi na 
przeszkodzie by poszukać czegoś podobnego lub nawet kompletnie 
odległego. 
Łącząc edukację z karierą zawodową, dobrze jest też zastanowić się 
nad czasem pracy. W przypadku studiów można to rozwiązać na dwa 

sposoby: praca na grafik lub studia zaoczne. Oba rozwiązania są do-
bre, ale każdy z nas musi podjąć decyzję, co jest dla niego w pierwszej 
kolejności najważniejsze – wymarzona praca czy tytuł magistra. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, czy uda nam się pogodzić studia dzienne z wy-
marzoną pracą, CV do tej firmy top of the top, lepiej jest złożyć później, 
tak by nie stwarzać sobie konfliktów z pracodawcą na początku ścieżki 
zawodowej. 

KROK CZWARTY: PODJĄĆ WYZWANIE
Człowiek sukcesu żadnej pracy się nie boi, bo też i żadna praca nie hań-
bi. Każde zajęcie, które wykonujemy pozwala odkryć swoje możliwości 
oraz zainteresowania. Im więcej małych prac odbędziemy na począt-
kowej ścieżce zawodowej, tym łatwiej będzie nam zmienić branżę 
w przyszłości czy odnieść się do potrzeb szefa czy klienta końcowego. 
Idąc na rozmowę do wymarzonej firmy nie musimy wstydzić się swo-
jego CV, gdy wpisane są tam inne zajęcia niż te związane z branżą. 
Podejmujemy staż, pierwszy krok w danym zawodzie, gdzie nikt nie 
spodziewa się po nas dziesięciu lat doświadczenia. 
Każdą pracę można przekuć w zalety, które przedstawione na rozmo-
wie kwalifikacyjne pokażą, że nie tylko zależy nam na podjęciu stażu 
czy praktyk w danej firmie, lecz również udowodnią, że cały czas się 
uczymy. Roznoszenie ulotek to nie jest zajęcie nudne – dzięki niemu 
wiemy, że ludzie nie lubią, gdy daje im się coś na siłę. Pracując w call 
center poznaliśmy dwa oblicza tego samego klienta, który nie znosi, 
gdy powtarza mu się po raz czwarty tą samą formułkę. 
Wiele firm organizuje również konkursy dla uczniów i studentów. Choć 
na pierwszy rzut oka zadania do wykonania mogą wydawać się trudne, 
a zwycięstwo nierealne, nie warto się poddawać. W takich plebiscy-
tach bardzo często oceniane jest zaangażowanie, talent oraz kreatyw-
ność. Wygrana oprócz ciekawych nagród czy krótkiego stażu stanowi 
dodatkowy atut w dopiero co tworzonym CV. 
Wyzwania warto podejmować i zawsze zostaną docenione, bo uwy-
datniają cechy pożądane przez pracodawców: ambicje, odwagę, de-
terminację i… pracowitość.
Pierwsza praca to trudna decyzja. Z jednej strony zależy nam na szyb-
kim zarobku i usamodzielnieniu, z drugiej marzy nam się idealny start 
w karierę w renomowanej firmie. Początkowe wybory nie muszą de-
terminować całej przyszłości, dlatego nie musimy się bać, że coś w na-
szym CV będzie wyglądało źle czy mało profesjonalnie. Dobrze jest 
podjąć takie zajęcie, jakie wydaje się nam najbliższe względem hobby, 
zainteresowań czy marzeń, a jeśli nie uda się za pierwszym razem, war-
to spróbować ponownie, bo do wytrwałych świat należy.  

PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019   RYNEK PRACY      13



Savoir Vivre to nic innego, jak „znajomość życia”. 
Określa, jak zachować się w towarzystwie, 
nie tylko tym szlachetnym. Podstawy etykiety 
obowiązują każdego, kto chce nie tylko dobrze 
wypaść w doborowym towarzystwie, 
lecz również swoją ogładą udowodnić, 
że stanowisko, które sprawuje zwłaszcza 
w międzynarodowej firmie, jest stworzone 
dla niego. Znajomość biznesowej etykiety 
przyda się także tym, którzy marzą o zawrotnej 
karierze. Czy naprawdę nauczenie się 
kilku zasad jest takie trudne? 
A może część z nich już znamy?

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.

Zasad etykiety jest dużo – określają dosłownie wszystko: począwszy 
od stroju, poprzez trzymanie sztućców, aż do zachowania w sto-

sunku do innych osób, w tym pomiędzy pracownikiem, przełożonym, 
a klientem. Na szczęście, pełen zakres savoir vivre znany jest na ogół 
tylko specjalistom od etykiety. Nie oznacza to jednak, że można o nim 
zapomnieć – pewne elementy weszły na stałe do biznesu i stały się 
kluczem ułatwiającym znalezienie pracy i awanse. Poza tym w dobrym 
tonie jest umieć się przedstawić!  I o ile w odnalezienie się w polskiej 
rzeczywistości nie będzie takie trudne, o tyle gdy rozpoczniemy pracę 
w międzynarodowej firmie, musimy zdać sobie sprawę, że to, skąd po-
chodzi nasz chlebodawca ma ogromne znaczenie…

OGŁADA OD PIERWSZEJ CHWILI! 
Nasza znajomość podstawowych zasad savoir vivre oceniana jest 
już podczas rekrutacji. Punkt pierwszy to szacunek dla pracodawcy. 
Pokazuje się go między innymi poprzez przygotowanie i nadesłanie 
CV. Jego wygląd ma  więc znaczenie – osoba sprawdzająca nasz ży-
ciorys musi bowiem przejść przez niego gładko, bez domysłów, tak 
by cały proces przebiegł sprawnie. Dlatego ważny jest układ całego 
dokumentu: dane personalne, historia zawodowa od najnowszej do 
najstarszej. Zaburzenie tego widoku to dostarczenie dodatkowej pra-
cy, a w rozliczeniu końcowym: brak poszanowania pracy rekrutera. Jak 
to się skończy – możemy się domyśleć. 
Druga część etykietowego sprawdzianu to rozmowa kwalifikacyjna. 
Tu poddawani jesteśmy testowi wizualnemu oraz znajomości mowy 

Biznesowy savoir vivre 
dla początkujących

ciała. Starający się o pracę powinien zrobić dobre wrażenie już od wej-
ścia, czyli wyglądać elegancko, pachnieć świeżo, tak by osoba siedząca 
naprzeciw niego zauważyła to najlepsze oblicze. Ważny jest też start – 
zapukanie do drzwi i głośne, wyraźne powiedzenie dzień dobry, pew-
ne uściśnięcie dłoni i wreszcie przedstawienie się pełnym imieniem 
i nazwiskiem (tu też warto zapamiętać, że w języku polskim istnieje 
niepodważalna zasada, że przedstawiamy się w określonej kolejności: 
pełne imię, a dopiero potem nazwisko).
Jeśli jesteśmy już przy powitaniach, pamiętajmy że to nie my pierwsi 
wyciągamy rękę, lecz osoba, która nas rekrutuje. Kolejność podawa-
nia dłoni określa się przyznając tak zwane honory, czyli gdy jesteśmy 
w towarzystwie, kobieta pierwsza 
podaje rękę mężczyźnie, 
osoba starsza 

kamy na kierownika, który oprowadzi nas po nowym miejscu pracy. 
Czekamy, aż osoba która jest naszym przewodnikiem zacznie nas 
przedstawiać. 
Ważny jest też dress code, który zapisany jest w regulaminie spół-
ki. Po zapoznaniu się z zasadami panującymi w miejscu pracy, nie-
zwłocznie powinniśmy się do niego dopasować. Pierwszego dnia, 
o ile niewymagany jest specjalny strój/mundur ubierzmy się po pro-
stu elegancko.
Punktualność to również część savoir vivre, a jak przekonacie się w dal-
szej części tekstu w niektórych krajach stanowi ona wręcz o zachowa-

niu posady. Przybycie na czas, podobnie jak powitanie odnosi 
się bezpośrednio do szacunku, jaki okazujemy nie tylko 

pracodawcy, lecz również współpracownikom. 
Oczywiście zdarzają się sytuacje losowe, ale 

w takich wypadkach należy telefonicznie po-
wiadomić przełożonego. 

MIĘDZYNARODOWY GALIMATIAS
O ile podstawowe zasady savoir vivre związane są z dobrym wycho-
waniem i świadczą o kulturze, o tyle do etykiety biznesowej docho-
dzi jeszcze znajomość kultury z całego świata, co wymaga od nas 
ciągłego doszkalania. Zanim pójdziemy więc na rozmowę kwalifi-
kacyjną do międzynarodowej korporacji, warto sprawdzić skąd po-
chodzi spółka matka. Dlaczego? Bo poznając kulturę organizacyjną 
będziemy nie tylko czuć się lepiej podczas rekrutacji, lecz również 
mamy większe szanse by zdobyć pracę marzeń. 
Jeśli firma wywodzi się bezpośrednio z regionu angielskiego, pamiętaj-
my o dystansie i uśmiechu. Narzekanie na poprzedniego pracodawcę 
to największy błąd, bo Anglicy nie lubią maruderów, chyba że rozma-
wiają o pogodzie. Na rozmowę najlepiej ubrać się w strój stonowany, 
bez zbędnych przyciągających uwagę elementów. Pamiętajmy też, że 
te uwagi tyczą się Anglików – Szkoci i Irlandczycy są bardziej otwarci. 
Wspominaliśmy już o punktualności i ostrzegaliśmy, że są firmy dla 
których stanowi wartość numer 1 i za jej nieprzestrzeganie łatwo stra-
cić pracę. To na ogół spółki wywodzące się od naszych zachodnich 
niemieckich sąsiadów. To naród bardzo konkretny i staranny, przywią-
zujący się do tego co zostało zapisane i zaplanowane. Oprócz punktu-
alności znaczenie mają też stopnie, a szefowie na ogół zwracają się po 
nazwisku, a nie po imieniu. 
Praca we francuskiej firmie to też nauka języka. Francuzi choć otwie-
rają swoje filie na całym świecie, bardzo lubią gdy w korporacji mówi 
się po francusku, zwłaszcza że dokładają do tego też element swojej 
historii i tożsamości. Znajomość kuchni będzie ogromnym atutem, 
zwłaszcza że kieliszek czerwonego wina do obiadu nie jest uważany 
za faux pas. 
Choć uważa się, że Włosi są bardzo podobni do Polaków, to wielkim 
zdziwieniem może się okazać to, jak dużą wagę przywiązują do wy-
glądu. Aby utrzymać posadę należy nie tylko ładnie wyglądać na spo-
tkaniu rekrutacyjnym, lecz również dbać o siebie na co dzień w pracy. 
Na polskim rynku dużo jest również firm amerykańskich. Poruszanie się 
w nich jest dużo prostsze, bo prawie wszystko opisane jest w tak zwa-
nych standardach, które obowiązują biura na całym świecie. Podobnie 
jak w angielskich firmach nie należy marudzić i nie trzeba bać się złej 
znajomości języka angielskiego, bo amerykanie to rozumieją – dla nich 
liczy się odwaga!
Zupełnie inaczej wygląda etykieta w stosunku do firm azjatyckich. To 
nie tylko punktualność i rzetelna praca, lecz również prawdziwie pro-
fesjonalne podejście okazywane na każdym kroku. W takich miejscach 
pracy przynoszenie prywatnych spraw do biura jest zabronione, bo tu 
mamy skupić się na swoich zadaniach. Może właśnie dlatego tak mało 
tu nadgodzin?
Międzynarodowy savoir vivre nie jest trudny, bo na sam początek 
wystarczy tylko kilka prostych zasad – reszty uczymy się z czasem. 
Najważniejsze to po prostu okazać szacunek i zgłębić kulturę danego 
kraju. To nic nie kosztuje, a daje nam ogromne plusy już na starcie!   

w stosunku do 
młodszej rów-

nież wyciąga 
rękę pierwsza, 

ale gdy rekru-
tuje młody męż-

czyzna starszą 
kobietę, to on wy-

ciąga dłoń jako pierwszy. 
Wynika to ze stopnia, jaki przyjmuje 

się w środowisku pracy, a my – jako osoby sta-
rające się o pracę – jesteśmy w tej chwili najniżej w hierarchii. 
Osoba nas rekrutująca oceni też powitanie, co wchodzi w skład pod-
stawowych zasad etykiety, ale też dobrego wychowania. Nawet jeśli 
rekruter jest młodszy, a nie jesteśmy znajomymi ze studiów, którzy sie-
dzą w pokoju sam na sam, powiedzenie „cześć” jest ogromnym faux 
pas. Podczas oficjalnych spotkań zawsze mówimy „dzień dobry” i „do 
widzenia”. 
Znajomość mowy ciała pozwala nam zaś prowadzić konwersację, bo 
rozmowa kwalifikacyjna na tym właśnie polega. Widząc pewne gesty, 
czy spojrzenia osoby zasiadającej naprzeciwko, możemy ocenić czy 
jest znudzona całym spotkaniem, czy może to, co mówimy ją ciekawi, 
a jeśli nie, to jak zaakcentować następne zdanie by zwrócić jej uwagę 
i zyskać dodatkowy plus?
Test savoir vivre będzie trwał całą rozmowę. Surowej ocenie poddany 
zostanie każdy gest i ruch: to, czy usiądziemy jako pierwsi czy dopiero 
po wskazaniu miejsca, jak często przerwiemy w trakcie wypowiedzi 
i czy w ogóle słuchamy drugiej strony. Nota, jaką dostaniemy na ko-
niec, nie będzie wymogiem odgórnym, firmowym, ale wiąże się z oka-
zywaniem szacunku i dobrym wychowaniem, a to od rekrutera zależy 
czy zaprosi nas do drugiego etapu. 
Jest jeszcze jedna zasada, nagminnie łamana i bardzo często skreśla-
jąca kandydata z listy przyszłych pracowników: nigdy nie wolno za-
pomnieć do kogo przyszło się na rozmowę. Maila z imieniem i nazwi-
skiem osoby, z którą mamy mieć spotkanie warto odświeżyć na chwilę 
przed wejściem. 

KROK PO DOBRE WRAŻENIE
To, jak wygląda pierwszy dzień w pracy również podyktowane jest 
zasadami savoir vivre. Wchodząc do biura przedstawiamy się i cze-
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ciała. Starający się o pracę powinien zrobić dobre wrażenie już od wej-
ścia, czyli wyglądać elegancko, pachnieć świeżo, tak by osoba siedząca 
naprzeciw niego zauważyła to najlepsze oblicze. Ważny jest też start – 
zapukanie do drzwi i głośne, wyraźne powiedzenie dzień dobry, pew-
ne uściśnięcie dłoni i wreszcie przedstawienie się pełnym imieniem 
i nazwiskiem (tu też warto zapamiętać, że w języku polskim istnieje 
niepodważalna zasada, że przedstawiamy się w określonej kolejności: 
pełne imię, a dopiero potem nazwisko).
Jeśli jesteśmy już przy powitaniach, pamiętajmy że to nie my pierwsi 
wyciągamy rękę, lecz osoba, która nas rekrutuje. Kolejność podawa-
nia dłoni określa się przyznając tak zwane honory, czyli gdy jesteśmy 
w towarzystwie, kobieta pierwsza 
podaje rękę mężczyźnie, 
osoba starsza 

kamy na kierownika, który oprowadzi nas po nowym miejscu pracy. 
Czekamy, aż osoba która jest naszym przewodnikiem zacznie nas 
przedstawiać. 
Ważny jest też dress code, który zapisany jest w regulaminie spół-
ki. Po zapoznaniu się z zasadami panującymi w miejscu pracy, nie-
zwłocznie powinniśmy się do niego dopasować. Pierwszego dnia, 
o ile niewymagany jest specjalny strój/mundur ubierzmy się po pro-
stu elegancko.
Punktualność to również część savoir vivre, a jak przekonacie się w dal-
szej części tekstu w niektórych krajach stanowi ona wręcz o zachowa-

niu posady. Przybycie na czas, podobnie jak powitanie odnosi 
się bezpośrednio do szacunku, jaki okazujemy nie tylko 

pracodawcy, lecz również współpracownikom. 
Oczywiście zdarzają się sytuacje losowe, ale 

w takich wypadkach należy telefonicznie po-
wiadomić przełożonego. 

MIĘDZYNARODOWY GALIMATIAS
O ile podstawowe zasady savoir vivre związane są z dobrym wycho-
waniem i świadczą o kulturze, o tyle do etykiety biznesowej docho-
dzi jeszcze znajomość kultury z całego świata, co wymaga od nas 
ciągłego doszkalania. Zanim pójdziemy więc na rozmowę kwalifi-
kacyjną do międzynarodowej korporacji, warto sprawdzić skąd po-
chodzi spółka matka. Dlaczego? Bo poznając kulturę organizacyjną 
będziemy nie tylko czuć się lepiej podczas rekrutacji, lecz również 
mamy większe szanse by zdobyć pracę marzeń. 
Jeśli firma wywodzi się bezpośrednio z regionu angielskiego, pamiętaj-
my o dystansie i uśmiechu. Narzekanie na poprzedniego pracodawcę 
to największy błąd, bo Anglicy nie lubią maruderów, chyba że rozma-
wiają o pogodzie. Na rozmowę najlepiej ubrać się w strój stonowany, 
bez zbędnych przyciągających uwagę elementów. Pamiętajmy też, że 
te uwagi tyczą się Anglików – Szkoci i Irlandczycy są bardziej otwarci. 
Wspominaliśmy już o punktualności i ostrzegaliśmy, że są firmy dla 
których stanowi wartość numer 1 i za jej nieprzestrzeganie łatwo stra-
cić pracę. To na ogół spółki wywodzące się od naszych zachodnich 
niemieckich sąsiadów. To naród bardzo konkretny i staranny, przywią-
zujący się do tego co zostało zapisane i zaplanowane. Oprócz punktu-
alności znaczenie mają też stopnie, a szefowie na ogół zwracają się po 
nazwisku, a nie po imieniu. 
Praca we francuskiej firmie to też nauka języka. Francuzi choć otwie-
rają swoje filie na całym świecie, bardzo lubią gdy w korporacji mówi 
się po francusku, zwłaszcza że dokładają do tego też element swojej 
historii i tożsamości. Znajomość kuchni będzie ogromnym atutem, 
zwłaszcza że kieliszek czerwonego wina do obiadu nie jest uważany 
za faux pas. 
Choć uważa się, że Włosi są bardzo podobni do Polaków, to wielkim 
zdziwieniem może się okazać to, jak dużą wagę przywiązują do wy-
glądu. Aby utrzymać posadę należy nie tylko ładnie wyglądać na spo-
tkaniu rekrutacyjnym, lecz również dbać o siebie na co dzień w pracy. 
Na polskim rynku dużo jest również firm amerykańskich. Poruszanie się 
w nich jest dużo prostsze, bo prawie wszystko opisane jest w tak zwa-
nych standardach, które obowiązują biura na całym świecie. Podobnie 
jak w angielskich firmach nie należy marudzić i nie trzeba bać się złej 
znajomości języka angielskiego, bo amerykanie to rozumieją – dla nich 
liczy się odwaga!
Zupełnie inaczej wygląda etykieta w stosunku do firm azjatyckich. To 
nie tylko punktualność i rzetelna praca, lecz również prawdziwie pro-
fesjonalne podejście okazywane na każdym kroku. W takich miejscach 
pracy przynoszenie prywatnych spraw do biura jest zabronione, bo tu 
mamy skupić się na swoich zadaniach. Może właśnie dlatego tak mało 
tu nadgodzin?
Międzynarodowy savoir vivre nie jest trudny, bo na sam początek 
wystarczy tylko kilka prostych zasad – reszty uczymy się z czasem. 
Najważniejsze to po prostu okazać szacunek i zgłębić kulturę danego 
kraju. To nic nie kosztuje, a daje nam ogromne plusy już na starcie!   

w stosunku do 
młodszej rów-

nież wyciąga 
rękę pierwsza, 

ale gdy rekru-
tuje młody męż-

czyzna starszą 
kobietę, to on wy-

ciąga dłoń jako pierwszy. 
Wynika to ze stopnia, jaki przyjmuje 

się w środowisku pracy, a my – jako osoby sta-
rające się o pracę – jesteśmy w tej chwili najniżej w hierarchii. 
Osoba nas rekrutująca oceni też powitanie, co wchodzi w skład pod-
stawowych zasad etykiety, ale też dobrego wychowania. Nawet jeśli 
rekruter jest młodszy, a nie jesteśmy znajomymi ze studiów, którzy sie-
dzą w pokoju sam na sam, powiedzenie „cześć” jest ogromnym faux 
pas. Podczas oficjalnych spotkań zawsze mówimy „dzień dobry” i „do 
widzenia”. 
Znajomość mowy ciała pozwala nam zaś prowadzić konwersację, bo 
rozmowa kwalifikacyjna na tym właśnie polega. Widząc pewne gesty, 
czy spojrzenia osoby zasiadającej naprzeciwko, możemy ocenić czy 
jest znudzona całym spotkaniem, czy może to, co mówimy ją ciekawi, 
a jeśli nie, to jak zaakcentować następne zdanie by zwrócić jej uwagę 
i zyskać dodatkowy plus?
Test savoir vivre będzie trwał całą rozmowę. Surowej ocenie poddany 
zostanie każdy gest i ruch: to, czy usiądziemy jako pierwsi czy dopiero 
po wskazaniu miejsca, jak często przerwiemy w trakcie wypowiedzi 
i czy w ogóle słuchamy drugiej strony. Nota, jaką dostaniemy na ko-
niec, nie będzie wymogiem odgórnym, firmowym, ale wiąże się z oka-
zywaniem szacunku i dobrym wychowaniem, a to od rekrutera zależy 
czy zaprosi nas do drugiego etapu. 
Jest jeszcze jedna zasada, nagminnie łamana i bardzo często skreśla-
jąca kandydata z listy przyszłych pracowników: nigdy nie wolno za-
pomnieć do kogo przyszło się na rozmowę. Maila z imieniem i nazwi-
skiem osoby, z którą mamy mieć spotkanie warto odświeżyć na chwilę 
przed wejściem. 

KROK PO DOBRE WRAŻENIE
To, jak wygląda pierwszy dzień w pracy również podyktowane jest 
zasadami savoir vivre. Wchodząc do biura przedstawiamy się i cze-
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Wiele zawodów, które znaliśmy jeszcze kilka lat temu, odchodzi 
obecnie do przysłowiowego lamusa. I choć nadal lutnik czy 

kowal są nam potrzebni, to samo ilościowe zapotrzebowanie na spe-
cjalistów się zmniejsza. Dawne zawody wypierane są przez nowe, ale 
czy już teraz powinniśmy przygotowywać się do specjalizacji, których 
jeszcze nie ma? I czego w ogóle będzie oczekiwać od nas pracodawca 
przyszłości?

NATURALNA ZMIANA
Zawody, które nie istniały jeszcze kilka lat temu, a dziś są dla nas na-
turalne, powstały w wyniku przemysłowej rewolucji. Tak jest między 
innymi z operatorem dronów. Zapotrzebowanie na niego składają nie 
tylko firmy marketingowe, wytwórnie filmowe czy produkcyjne, lecz 
również prężnie działające koncerny militarne, dla których ten wynala-
zek stał się jednym z podstawowych narzędzi pracy. 
Czy w takim razie określenie swojej ścieżki kariery już na studiach ma 
jakiś sens? I czy w ogóle warto się edukować? Bez wątpienia tak, ale 
zmiany są nieuniknione. – Czasy, w których zawód wybrany przed maturą 
wykonywało się do emerytury są już historią. Wybór pracy „na całe życie” 
jest w zasadzie niemożliwy. Możemy oczywiście przewidzieć, jakie profesje 
w najbliższych latach zyskają na popularności, jednak w dobie niespoty-
kanego dotychczas tempa rozwoju nowych technologii oraz sztucznej 
inteligencji, mogą one bardzo szybko zniknąć z rynku pracy – mówi Edyta 
Gałaszewska-Bogusz, Dyrektor Accenture Operations Polska. 

To właśnie nowe technologie zdominują naszą przyszłość. Już teraz 
ciężko nam obyć się bez sztucznej inteligencji, a ta wciąż się rozwija. 
Nie oznacza to jednak, że wszystkie znane nam dotąd zawody znikną. 
Do profesji, która przetrwa, zalicza się według futurystów na przykład 
listonosz. Mógłby zostać wyparty przez paczkomaty i drony, jednak 
nasze zaufanie do nich jest jeszcze niewielkie, co w konsekwencji pro-
wadzi do tego, że prywatna korespondencja nadal będzie dostarczana 
przez człowieka. Mimo to, nawet i ten zawód musiał ulec wpływowi 
technologii – w końcu naszą przesyłkę możemy śledzić od momentu 
nadania, a trudno dostępne logistycznie rejony będą musiały zdać się 
na łaskę maszyn, co wynika z optymalizacji kosztów. 
 – Typ prac i zawodów, na które zapotrzebowanie będzie wzrastać związa-
ny jest m.in. ze starzejącym się społeczeństwem (w szczególności w Europie 
Zachodniej) i koniecznością zapewnienia opieki starszym ludziom. Bo choć 
zamówienie zakupów przez lodówkę, która skomunikuje się ze sklepem 
jest już coraz bardziej realne, trudniej wyobrazić sobie robota, który po-
rozmawia z nami przy herbacie – komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska, 
Założyciel/Strateg i Analityk HR w Great Digital. Ale czy można przewi-
dzieć, które zawody rzeczywiście znikną? – Te, które są powtarzalne (np. 
wprowadzenie danych, wykonanie na nich cyklicznych obliczeń), niebez-
pieczne lub kosztowne logistycznie – dodaje ekspertka.
Oprócz technologii znaczenie ma też urbanizacja. Rolnicy zawsze 
będą potrzebni, ale mniejsze przedsiębiorstwa być może będą musiały 
radzić sobie na małych, miejskich powierzchniach, gdzie wymagana 
będzie nie tylko znajomość roślin, lecz również zaawansowanych tech-
nologii, które pozwolą na ich hodowlę w aglomeracji miejskiej. 

QUO VADIS PRACO?
W przewidywaniach futurystów dużą rolę odgrywają maszyny. Wydaje 
się wręcz pewne, że nasze życie będzie z nimi bezpośrednio powią-
zane. Czy w takim razie warto zacząć zgłębiać temat psychologii AI? 
A może w ogóle stracimy pracę zastąpieni przez mogące pracować 
dwadzieścia cztery godziny na dobę roboty?
Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście musimy przygotować się na na-
dejście świata maszyn, a wzrost zatrudnienia robotów stopniowo bę-
dzie się zwiększał. Mimo to praca dla ludzi wciąż się znajdzie – pod wa-
runkiem, że będziemy umieli wykazać się ludzkimi cechami. – Młodzi 
ludzie w pierwszej kolejności powinni rozwijać te umiejętności, które 
pozwolą im współfunkcjonować z inteligentnymi maszynami. Pracownik 
przyszłości będzie w głównej mierze zarządzał maszynami oraz pracował 
nad procesem ich ciągłego doskonalenia. Raport Accenture „Reworking the 
Revolution” pokazuje, że w ciągu najbliższych 3 lat ilość osób zawodowo 
stykających się ze sztuczną inteligencją znacznie wzrośnie. Stąd też z jednej 
strony ważne będą mocne umiejętności cyfrowe, biegłość w posługiwa-
niu się najnowszymi technologiami, a z drugiej strony rozwój umiejętno-
ści, których maszyny nigdy nie będą w stanie zastąpić. Chodzi tu przede 
wszystkim o kompetencje miękkie, jak umiejętność nawiązywania kontak-
tów międzyludzkich, co w dobie ekspansji świata wirtualnego z pewnością 

Nasi dziadkowie i pradziadkowie swoją 
zawodową karierę określali już we wczesnej 
młodości. Pewne specjalizacje przekazywane 
były nawet z pokolenia na pokolenie, tworząc 
markę sygnowaną nazwiskiem. Choć we 
współczesnym świecie takie koligacje nadal 
istnieją, to coraz częściej musimy samodzielnie 
odpowiadać sobie na pytanie: jak będzie 
wyglądać nasza zawodowa przyszłość? 

Futurystyczne rozważania, 
czyli zawody przyszłości

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.

stanie się wyzwaniem. Dla wielu przedstawicieli pokolenia digital natives 
oraz jeszcze młodszych, budowanie relacji w tzw. „realu” nie będzie już tak 
naturalne, jak dla dzisiejszych 20-, czy 30-latków – podkreśla ekspertka 
z Accenture Operations Polska. 
Znaczenie kompetencji miękkich w pracy można zauważyć już teraz. 
Oprócz rozwoju sztucznej inteligencji wymuszają ją wielcy światowi 
giganci, dla których nasze zdolności interpersonalne stanowią kluczo-
wą rolę w rozwoju firm. Wynika to zarówno z zastosowania sztucznej 
inteligencji, jak i z różnic kulturowych, które jakie występują pomiędzy 
poszczególnymi krajami na całym świecie, a przecież właśnie Świat 
w czasach globalizacji można uznać za jeden kraj. 

SZYBKO, CORAZ SZYBCIEJ
Dla pracodawców przyszłości nie bez znaczenia będą również pod-
stawowe zasady savoir vivre. W dobie szybkiej komunikacji, biznesowa 
etykieta coraz bardziej upada, zastępowana nawet w realnym życiu 
netykietą. Formalności w biznesie jednak nigdy dość, dlatego przy-
gotowując się do zawodu przyszłości, dobre maniery warto mieć na 
uwadze. – Z punktu widzenia pracodawców niezwykle pożądane będą 
także: doskonała organizacja pracy, elastyczność oraz zdolność do bły-
skawicznej adaptacji w szybko zmieniających się warunkach. Szczególnie 
poszukiwane na rynku będą osoby wszechstronne, które potrafią sprawnie 
zdobyć nową wiedzę i przebranżowić się, a przede wszystkich nie boją się 
zmian – dodaje Edyta Gałaszewska-Bogusz. 
A zmiany następować będą błyskawicznie, podobnie jak rozwój tech-
nologii. To, co jeszcze wczoraj było science fiction, jutro może okazać 
się codziennością. Ciekawym zawodem może okazać się na przykład 
lekarz gamingowy – dla wielu może to brzmieć ciekawie, zwłaszcza 
że gry zdominowały segment współczesnej rozrywki. Badania nad ich 
wykorzystaniem w medycynie cały czas trwają, a ich sukces może być 
powodem do stworzenia nowej profesji, która oprócz pasji powiązanej 
z wirtualną rozrywką, będzie mieć podłoże naukowe. 
Podobny scenariusz widać już także w sporcie. Jeszcze kilka lat temu za 
sportowca uważano atletę, który wylewa siódme poty, a o jego warto-
ści decydowały muskuły. Dziś bycie e-sportowcem to ta sama duma, 
bo na zawody w CS-a czy Starcrafta przybywają takie same tłumy, jak 
niegdyś na Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. 
Zawody przyszłości tworzą więc głównie technologie i zapotrzebowa-
nie rynkowe. – Motorem napędowym rozwoju firm jest realizacja potrzeb 
konsumentów w sposób, który przynosi im wartość i chcą za niego płacić 
lub też optymalizacja kosztowa procesów realizowanych do tej pory. Oba 
z tych motywów mogą czerpać z nowoczesnych technologii i ciężko się 
dziwić firmom, które chcą być pionierami na rynku, że z takich technolo-
gii korzystają – dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska. Im więcej maszyn 
i produktów zmniejszających koszty pracownicze, tym prawdopodob-
nie więcej zawodów z nimi związanych, lecz nadal nie pozbawionych 
czynnika ludzkiego. 

JĘZYK ZAWSZE W CENIE
Mimo, że technologia jest coraz bardziej zaawansowana, wciąż 
brakuje nam automatycznego translatora. Owszem, widzimy go 
w filmach i marzymy o jego wykorzystaniu, ale wciąż pozostaje on 
w odległej sferze marzeń. 
Do tego czasu znajomość języków obcych będzie decydowała 
o naszej przydatności w pracy. I nie chodzi tu o język angielski, 
który już teraz uważany jest za obowiązkowy. – Bez względu 
na wykonywany zawód, bardzo ważna pozostanie biegła znajo-
mość języków obcych innych niż angielski. Doskonały przykład 
to język niemiecki, na który dziś ogromne zapotrzebowa-
nie zgłasza m.in. sektor nowoczesnych usług dla biznesu. 
Niestety, na etapie rekrutacji umiejętność posługiwania 
się tym językiem deklaruje jedynie ok. 15-18 procent 
kandydatów, czyli zdecydowanie mniej niż wynika 
z zapotrzebowania przedsiębiorstw – stwierdza 

ekspertka Accenture Operations Polska. 
Jeśli więc nie planujemy wybiegać w przyszłość do lat 60 i 70 XXI wie-
ku, to do znalezienia pracy w najbliższym czasie oprócz ogólnej ogłady 
i poszczególnych kompetencji, przydatny będzie język niemiecki. 
O przyszłość spokojni mogą być też menedżerowie, pod warunkiem, 
że naprawdę potrafią zarządzać zespołem, a ich kompetencje popar-
te są praktyką. – Istotna będzie też zdolność do podejmowania szybkich 
decyzji. Dynamicznie rozwijające się big data sprawia, że decydenci zale-
wani są prawie nieograniczoną ilością informacji, z których często trudno 
natychmiast wyciągnąć wnioski. W tej sytuacji, to właśnie szybkość podej-
mowania decyzji w oparciu o analizę danych może stać się przewagą kon-
kurencyjną – dodaje Edyta Gałaszewska-Bogusz. 

CYBERŚWIAT
Wielu z nas oglądając Blade Runner czy Ghost in the Shell wyobrażała 
sobie, że tak właśnie wyglądać będzie nasza przyszłość. Pełna robotów, 
których nie można odróżnić od ludzi. Ekspertka Accenture Operations 
Polska uspokaja, bo zawody rodem z cyberpunkowej rzeczywistości 
choć mogą zaistnieć, to nie na długo. – Na koniec warto jednak po-
wtórzyć, że niezależnie od dzisiejszych prognoz, każdy z tzw. „zawodów 
przyszłości”, takich jak manager ds. rozwoju sztucznej inteligencji, twórca 
podróży w rozszerzonej rzeczywistości czy analityk cyber-miasta, może 
bardzo szybko zniknąć z rynku. W związku z tym, w przyszłości, podobnie 
jak dzisiaj, najważniejsze będą elastyczność, adaptacja w zmieniającym się 
środowisku i tzw. kompetencje „miękkie”. 
Z jednej strony szkoda, bo wyobraźnia połączona z zamiłowaniem do 
filmów science fiction podsuwa ciekawe pomysły: operator lotów mię-
dzyplanetarnych, psycholog androidów czy po prostu właściciel parku 
rozrywki rodem z Westworld. Z drugiej zaś strony, ostrożne podejście 
futurystów w tych kwestiach pozwala nam spać spokojnie. – Nie jest 
prawdą, że nie warto uczyć się psychologii czy innych nauk społecznych. 
Wszystkie zawody, w których mamy okazję „być człowiekiem”, działać 
w oparciu o empatię i kreatywne myślenie – mają przyszłość. Chciałoby się 
powiedzieć: pracuj tak jakbyś nie był robotem, a nie będziesz musiał mar-
twić się o swoją pracę – dodaje ekspertka HR w Great Digital.
Na razie po prostu róbmy swoje, a nasze za-
interesowania i talenty spokojnie 
dopasujemy do zawodów 
przyszłości, być może sami 
będąc ich twórcą.  
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stanie się wyzwaniem. Dla wielu przedstawicieli pokolenia digital natives 
oraz jeszcze młodszych, budowanie relacji w tzw. „realu” nie będzie już tak 
naturalne, jak dla dzisiejszych 20-, czy 30-latków – podkreśla ekspertka 
z Accenture Operations Polska. 
Znaczenie kompetencji miękkich w pracy można zauważyć już teraz. 
Oprócz rozwoju sztucznej inteligencji wymuszają ją wielcy światowi 
giganci, dla których nasze zdolności interpersonalne stanowią kluczo-
wą rolę w rozwoju firm. Wynika to zarówno z zastosowania sztucznej 
inteligencji, jak i z różnic kulturowych, które jakie występują pomiędzy 
poszczególnymi krajami na całym świecie, a przecież właśnie Świat 
w czasach globalizacji można uznać za jeden kraj. 

SZYBKO, CORAZ SZYBCIEJ
Dla pracodawców przyszłości nie bez znaczenia będą również pod-
stawowe zasady savoir vivre. W dobie szybkiej komunikacji, biznesowa 
etykieta coraz bardziej upada, zastępowana nawet w realnym życiu 
netykietą. Formalności w biznesie jednak nigdy dość, dlatego przy-
gotowując się do zawodu przyszłości, dobre maniery warto mieć na 
uwadze. – Z punktu widzenia pracodawców niezwykle pożądane będą 
także: doskonała organizacja pracy, elastyczność oraz zdolność do bły-
skawicznej adaptacji w szybko zmieniających się warunkach. Szczególnie 
poszukiwane na rynku będą osoby wszechstronne, które potrafią sprawnie 
zdobyć nową wiedzę i przebranżowić się, a przede wszystkich nie boją się 
zmian – dodaje Edyta Gałaszewska-Bogusz. 
A zmiany następować będą błyskawicznie, podobnie jak rozwój tech-
nologii. To, co jeszcze wczoraj było science fiction, jutro może okazać 
się codziennością. Ciekawym zawodem może okazać się na przykład 
lekarz gamingowy – dla wielu może to brzmieć ciekawie, zwłaszcza 
że gry zdominowały segment współczesnej rozrywki. Badania nad ich 
wykorzystaniem w medycynie cały czas trwają, a ich sukces może być 
powodem do stworzenia nowej profesji, która oprócz pasji powiązanej 
z wirtualną rozrywką, będzie mieć podłoże naukowe. 
Podobny scenariusz widać już także w sporcie. Jeszcze kilka lat temu za 
sportowca uważano atletę, który wylewa siódme poty, a o jego warto-
ści decydowały muskuły. Dziś bycie e-sportowcem to ta sama duma, 
bo na zawody w CS-a czy Starcrafta przybywają takie same tłumy, jak 
niegdyś na Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. 
Zawody przyszłości tworzą więc głównie technologie i zapotrzebowa-
nie rynkowe. – Motorem napędowym rozwoju firm jest realizacja potrzeb 
konsumentów w sposób, który przynosi im wartość i chcą za niego płacić 
lub też optymalizacja kosztowa procesów realizowanych do tej pory. Oba 
z tych motywów mogą czerpać z nowoczesnych technologii i ciężko się 
dziwić firmom, które chcą być pionierami na rynku, że z takich technolo-
gii korzystają – dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska. Im więcej maszyn 
i produktów zmniejszających koszty pracownicze, tym prawdopodob-
nie więcej zawodów z nimi związanych, lecz nadal nie pozbawionych 
czynnika ludzkiego. 

JĘZYK ZAWSZE W CENIE
Mimo, że technologia jest coraz bardziej zaawansowana, wciąż 
brakuje nam automatycznego translatora. Owszem, widzimy go 
w filmach i marzymy o jego wykorzystaniu, ale wciąż pozostaje on 
w odległej sferze marzeń. 
Do tego czasu znajomość języków obcych będzie decydowała 
o naszej przydatności w pracy. I nie chodzi tu o język angielski, 
który już teraz uważany jest za obowiązkowy. – Bez względu 
na wykonywany zawód, bardzo ważna pozostanie biegła znajo-
mość języków obcych innych niż angielski. Doskonały przykład 
to język niemiecki, na który dziś ogromne zapotrzebowa-
nie zgłasza m.in. sektor nowoczesnych usług dla biznesu. 
Niestety, na etapie rekrutacji umiejętność posługiwania 
się tym językiem deklaruje jedynie ok. 15-18 procent 
kandydatów, czyli zdecydowanie mniej niż wynika 
z zapotrzebowania przedsiębiorstw – stwierdza 

ekspertka Accenture Operations Polska. 
Jeśli więc nie planujemy wybiegać w przyszłość do lat 60 i 70 XXI wie-
ku, to do znalezienia pracy w najbliższym czasie oprócz ogólnej ogłady 
i poszczególnych kompetencji, przydatny będzie język niemiecki. 
O przyszłość spokojni mogą być też menedżerowie, pod warunkiem, 
że naprawdę potrafią zarządzać zespołem, a ich kompetencje popar-
te są praktyką. – Istotna będzie też zdolność do podejmowania szybkich 
decyzji. Dynamicznie rozwijające się big data sprawia, że decydenci zale-
wani są prawie nieograniczoną ilością informacji, z których często trudno 
natychmiast wyciągnąć wnioski. W tej sytuacji, to właśnie szybkość podej-
mowania decyzji w oparciu o analizę danych może stać się przewagą kon-
kurencyjną – dodaje Edyta Gałaszewska-Bogusz. 

CYBERŚWIAT
Wielu z nas oglądając Blade Runner czy Ghost in the Shell wyobrażała 
sobie, że tak właśnie wyglądać będzie nasza przyszłość. Pełna robotów, 
których nie można odróżnić od ludzi. Ekspertka Accenture Operations 
Polska uspokaja, bo zawody rodem z cyberpunkowej rzeczywistości 
choć mogą zaistnieć, to nie na długo. – Na koniec warto jednak po-
wtórzyć, że niezależnie od dzisiejszych prognoz, każdy z tzw. „zawodów 
przyszłości”, takich jak manager ds. rozwoju sztucznej inteligencji, twórca 
podróży w rozszerzonej rzeczywistości czy analityk cyber-miasta, może 
bardzo szybko zniknąć z rynku. W związku z tym, w przyszłości, podobnie 
jak dzisiaj, najważniejsze będą elastyczność, adaptacja w zmieniającym się 
środowisku i tzw. kompetencje „miękkie”. 
Z jednej strony szkoda, bo wyobraźnia połączona z zamiłowaniem do 
filmów science fiction podsuwa ciekawe pomysły: operator lotów mię-
dzyplanetarnych, psycholog androidów czy po prostu właściciel parku 
rozrywki rodem z Westworld. Z drugiej zaś strony, ostrożne podejście 
futurystów w tych kwestiach pozwala nam spać spokojnie. – Nie jest 
prawdą, że nie warto uczyć się psychologii czy innych nauk społecznych. 
Wszystkie zawody, w których mamy okazję „być człowiekiem”, działać 
w oparciu o empatię i kreatywne myślenie – mają przyszłość. Chciałoby się 
powiedzieć: pracuj tak jakbyś nie był robotem, a nie będziesz musiał mar-
twić się o swoją pracę – dodaje ekspertka HR w Great Digital.
Na razie po prostu róbmy swoje, a nasze za-
interesowania i talenty spokojnie 
dopasujemy do zawodów 
przyszłości, być może sami 
będąc ich twórcą.  
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Jak pokazuje przykład Elona Muska, żeby być kimś wielkim wcale 
wielkim nie trzeba się urodzić. W końcu nasz miliarder jest imigran-

tem z RPA, a osiągnięcia, którymi dziś może się pochwalić zawdzię-
cza tylko sobie i determinacji. Oczywiście, musi być w tym też trochę 
szczęścia, ale to tylko jedna ze składowych. Poza tym do odważnych 
świat należy, więc może i nam uda się polecieć chociaż na… Marsa? 
Odliczanie można zacząć za chwilę, ale najpierw zastanówmy się, co, 
kiedy i czy w ogóle robić, zanim zajmiemy miejsce prezesa Tesli!

CZY NA PEWNO MARZY NAM SIĘ KOSMOS?
O naszych planach często decyduje chwila – zobaczyliśmy wylatującą 
w kosmos rakietę i już chcielibyśmy być jedną z tych osób, która realnie 
się do tego przyczyniła. Ale czy na pewno chcemy być kosmonauta-
mi? Ci, którzy marzą o galaktycznych podróżach na rozpoczęcie karie-
ry w tym kierunku decydują się już w szkołach podstawowych bo też 
i wtedy zaczynają się specjalne kursy dla młodych adeptów. 
Może więc chodzi po prostu o sławę, pieniądze i piękną pozycję w CV? 
– Google, Facebook, Tesla czy Amazon to marki, z którymi codziennie mamy 

Być znanym z tego, że jest się znanym 
nie jest trudno – wystarczy kilka zdjęć 
na Instagramie i kontrowersyjnych 
komentarzy. Gorzej, gdy chcemy się 
zapisać na kartach historii nie tylko jako 
celebryta, lecz również miliarder, filantrop 
i ogólnie fajny gość. Do takich bez 
wątpienia należy Elon Musk, który może 
pozwolić sobie na wysłanie w kosmos 
samochodu. Czy mamy szansę być kimś 
takim jak on? A może to tylko mrzonki, 
które warto zostawić w sferze marzeń?

Być jak Elon Musk,
czyli kosmiczna praca!

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.

kontakt. A w przypadku obecnych studentów bardzo często ten kontakt 
rozpoczął się w dość młodym wieku, kiedy snujemy nawet najodważniejsze 
wizje swojej przyszłości. To też marki utożsamiane z sukcesem i rozwojem 
technologicznym, potrafiące z dnia na dzień zmieniać przyzwyczajenia 
miliardów ludzi na całym świecie. To działa na wyobraźnię – bo kto w mło-
dym wieku nie chciałby zmieniać świata? – mówi Magdalena Łońska, 
Head Of Development Employer Branding w Komunikacji Plus. 
Jest w tym dużo prawdy, bo czy marzylibyśmy o pracy w Google, 
gdybyśmy codziennie nie korzystali z ich poczty i wyszukiwarki? Czy 
w ogóle wiedzielibyśmy o ich istnieniu? Dodatkowo nasza kreatyw-
ność w młodości jest niezwykle aktywna i podrzuca nam setki po-
mysłów na minutę, nie tylko na własny biznes, lecz również na to jak 
zmieniać świat – zauważyliście, że filozoficzne rozważania najczęściej 
towarzyszą osobom do 25 roku życia? 
Czy przyciąga nas wobec tego ich siła i globalny zasięg? A może jest 
w tym wszystkim drugie dno? – To marki potrafiące poprzez wszystkie 
swoje działania – w tym także Employer Brandingowe – budować opowie-
ści, wyobrażenia, a nawet legendy. To marki w naturalny sposób przycią-
gające największe talenty. Oferowane produkty i usługi, big idea, sposób 
kontaktu z konsumentem, inicjatywa w działaniu – to wszystko, choć teo-
retycznie nie mieści się w obszarze Employer Brandingu, ma wpływ na two-
rzenie marki pracodawcy. W rezultacie konsument bardzo szybko może 
stać się potencjalnym kandydatem do pracy – dodaje ekspertka. 
Wychodzi na to, że marząc o pracy w wielkich i znanych korporacjach 
staliśmy się ofiarami dobrego PR-u. Ale to nie wszystko – prawdą jest, 
że zmiana świata najlepiej wychodzi tym najbogatszym. Nie chodzi 
tylko o zasoby gotówkowe, lecz również siłę przebicia. 
Dodatkowo rozwój kariery w międzynarodowej i globalnej firmie może 
być niezwykle emocjonujący i pełen wyzwań, a to przyciąga nas jesz-
cze bardziej. Co ważne, aby rozpocząć swój pierwszy krok w takich 
spółkach wcale nie musimy lecieć za ocean – wielu światowych gigan-
tów swoje filie ma w Polsce i chętnie zatrudnia osoby utalentowane 
zwłaszcza do działów IT. 

POSTAWMY PIERWSZY KROK
Weryfikując marzenia z chęcią zysku, wiemy już, że to co nas napraw-
dę przyciąga nie jest odległą planetą. Mimo to praca dla Amazona czy 
Facebooka nadal pozostaje w sferze marzeń. Warto zrobić pierwszy 
krok by się do nich przybliżyć.
Wielkie korporacje coraz częściej przywiązują ogromną rolę do indy-
widualnych talentów i predyspozycji. Stanowiska przestają mieć jasno 
określone kompetencje, których nie można zmienić. Specjaliści od 
światowego Employer Brandingu doskonale zdają sobie sprawę, że 
każdy z nas ma szansę być pracownikiem idealnym, jeśli zadania które 
wykonuje zostaną dopasowane do jego umiejętności. 
Określenie talentu pomaga też zdecydować, w którym kierunku rze-
czywiście chcemy się rozwijać. Im wcześniej to zrobimy, tym łatwiej 
będzie nam szlifować swoje mocne strony. – Możemy skorzystać z go-
towych, sprawdzonych rozwiązań, takich jak test Gallupa czy model DISC, 
dzięki którym rozpoznamy swoje mocne i słabe strony. Możemy też skorzy-
stać z konsultacji z wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Taka auto-
analiza da nam pewien obraz własnej osobowości i pomoże ukierunkować 
zawodową przyszłość. Posiadając tę wiedzę, łatwiej będzie nam wybierać 
najbardziej perspektywiczne dla nas drogi kariery – być może w dużej mię-
dzynarodowej firmie – mówi ekspertka. 
Określenie swoich mocnych i słabych stron pomaga też w weryfikacji 
idealnego obrazu wielkich korporacji. Skoro Google to firma IT, a mnie 
ten dział w ogóle nie interesuje, to po co marnować swoje siły na cały 
proces rekrutacyjny tu, gdy moim marzeniem jest pomaganie ludziom 
w bezpośrednim kontakcie i idealnie sprawdziłby się Facebook?
Talenty i decyzje, gdzie chce się postawić pierwszy krok, to jednak nie 
wszystko. – Przepustką do pracy u globalnych gigantów jest rzecz jasna, 
poza szeregiem innych miękkich i twardych kompetencji, znajomość ję-
zyków obcych. A im więcej znamy języków, tym lepiej. I chociaż język an-
gielski jest uniwersalnym, korporacyjnym językiem, znajomość każdego 

kolejnego języka obcego to dziesiątki nowych potencjalnych dróg rozwoju 
– i dziesiątki nowych znajomości, kiedy już rozpoczniemy drogę zawodo-
wą. Bardzo ważna jest bowiem budowa sieci kontaktów i dbanie o relacje 
czy własny wizerunek w każdej zawodowej sytuacji – dodaje Magdalena 
Łońska. 
Międzynarodowa kariera bez budowania sieci kontaktów może za-
kończyć się bardzo szybko. U wielkich światowych gigantów bardzo 
liczy się otwartość, bo dziś jesteśmy w Polsce, ale jutro możemy być 
w Chinach czy Australii, a tylko ekstrawertyczne osobowości będą 
mogły dostosować się do zmieniających się warunków. Oczywiście nie 
musimy mieć serca na talerzu – wystarczą profesjonalne kontakty. 
Znajomości pomagają też w awansach, bo zaskarbiając sobie serce da-
nej osoby może się okazać, że będzie chciała pracować bezpośrednio 
z nami, a to już wiąże się z benefitami.

START W KOSMOS GLOBALNĄ KARIERĘ 
Niektórzy uważają, że karierę powinno się budować jak najwcześniej 
– najlepiej już w szkole podstawowej. Inni zaś za najlepszy start uważa-
ją studia. Tak naprawdę nie ma reguły i wiele zależy od naszego hobby. 
Jeśli już w szkole średniej byliśmy jakimś tematem mocno zaintereso-
wani, zapewne rozwijaliśmy się w tym kierunku poprzez udział w kon-
kursach, wolontariatach czy olimpiadach. Można to uznać za początek, 
bo wyniki takich inicjatyw możemy wpisać w swoim CV. 
Jednak to rozpoczęcie kariery na studiach uważa się za najbardziej 
optymalne. Wiemy już wtedy, co chcemy robić, a wybór kierunku stu-
diów pozwala nam zrobić specjalizację. – To idealny czas na zdobywanie 
doświadczeń, uczestniczenie w programach wymian międzynarodowych 
czy wzmacnianie umiejętności podczas stażów czy praktyk. Warto śledzić 
inicjatywy organizowane przez instytucje europejskie czy organizacje po-
zarządowe. Wiele dobrych polskich uczelni prowadzi świetnie prosperujące 
biura karier, a branżowych wydarzeń, konferencji czy spotkań, podczas 
których zdobędziemy wiedzę, czy poznamy rekruterów, jest mnóstwo – za-
uważa ekspertka. 
Warto zwrócić szczególnie uwagę na wydarzenia branżowe, podczas 
których spotykają się eksperci z całego świata. Uczestniczenie w nich 
nie tylko pozwoli nawiązać odpowiednie kontakty, lecz przede wszyst-
kim pozwoli na dobór specjalizacji i rozeznanie w panujących branżo-
wych trendach. 
Uważnie też śledźmy strony www organizacji, o których marzymy. 
– Niemal każda globalna firma oferuje specjalne programy rozwoju dla 
młodych, dzięki którym nawet po krótkiej przygodzie zawodowej możemy 
trafić do bazy potencjalnych kandydatów. Często brak doświadczenia jest 
wręcz atutem – duże firmy mogą potencjalnych przyszłych pracowników 
zapoznawać ze swoją kulturą organizacyjną, i to na wczesnym etapie – ko-
mentuje Magdalena Łońska. 
Aby zacząć pracę u wielkiego giganta nie musimy posiadać doświad-
czenia. Przychodząc z zewnątrz zaraz po szkole średniej lub studiach 
również mamy możliwość zbudować swoją karierę i to zgodnie z wła-
snymi predyspozycjami. – Każde doświadczenie zawodowe może za-
procentować, ale budowa dobrej pozycji, nawet w dużej organizacji, jest 
często możliwa już od tzw. stanowisk entry level. Wśród największych pol-
skich pracodawców odsetek promocji wewnętrznych wynosi nawet 90%. 
Doskonałym przykładem jest tutaj firma Amazon. Ścieżkę kariery w firmie 
można rozpocząć od pierwszego, podstawowego szczebla zawodowe-
go, a następnie awansować i rozwijać się w strukturach firmy. Od kiedy 
Amazon pojawiło się w Polsce jako pracodawca, ponad 700 osób awanso-
wało dzięki promocjom wewnętrznym. Powstały nawet stanowiska obsa-
dzane wyłącznie w wyniku wewnętrznych promocji – dodaje ekspertka. 
Lot w kosmos może i nie jest na wyciągnięcie ręki, ale praca dla naj-
większych światowych gigantów – jak najbardziej. Na koniec słowa 
otuchy od naszej ekspertki – Warto uwierzyć w siebie i nie bać się wy-
zwań, bo gra jest warta naszego zaangażowania. I często to od naszego 
zaangażowania zależy, czy skorzystamy z szans, jakie się przed nami po-
jawiają. 
Odliczanie  możemy więc już zacząć – do dzieła! 
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kontakt. A w przypadku obecnych studentów bardzo często ten kontakt 
rozpoczął się w dość młodym wieku, kiedy snujemy nawet najodważniejsze 
wizje swojej przyszłości. To też marki utożsamiane z sukcesem i rozwojem 
technologicznym, potrafiące z dnia na dzień zmieniać przyzwyczajenia 
miliardów ludzi na całym świecie. To działa na wyobraźnię – bo kto w mło-
dym wieku nie chciałby zmieniać świata? – mówi Magdalena Łońska, 
Head Of Development Employer Branding w Komunikacji Plus. 
Jest w tym dużo prawdy, bo czy marzylibyśmy o pracy w Google, 
gdybyśmy codziennie nie korzystali z ich poczty i wyszukiwarki? Czy 
w ogóle wiedzielibyśmy o ich istnieniu? Dodatkowo nasza kreatyw-
ność w młodości jest niezwykle aktywna i podrzuca nam setki po-
mysłów na minutę, nie tylko na własny biznes, lecz również na to jak 
zmieniać świat – zauważyliście, że filozoficzne rozważania najczęściej 
towarzyszą osobom do 25 roku życia? 
Czy przyciąga nas wobec tego ich siła i globalny zasięg? A może jest 
w tym wszystkim drugie dno? – To marki potrafiące poprzez wszystkie 
swoje działania – w tym także Employer Brandingowe – budować opowie-
ści, wyobrażenia, a nawet legendy. To marki w naturalny sposób przycią-
gające największe talenty. Oferowane produkty i usługi, big idea, sposób 
kontaktu z konsumentem, inicjatywa w działaniu – to wszystko, choć teo-
retycznie nie mieści się w obszarze Employer Brandingu, ma wpływ na two-
rzenie marki pracodawcy. W rezultacie konsument bardzo szybko może 
stać się potencjalnym kandydatem do pracy – dodaje ekspertka. 
Wychodzi na to, że marząc o pracy w wielkich i znanych korporacjach 
staliśmy się ofiarami dobrego PR-u. Ale to nie wszystko – prawdą jest, 
że zmiana świata najlepiej wychodzi tym najbogatszym. Nie chodzi 
tylko o zasoby gotówkowe, lecz również siłę przebicia. 
Dodatkowo rozwój kariery w międzynarodowej i globalnej firmie może 
być niezwykle emocjonujący i pełen wyzwań, a to przyciąga nas jesz-
cze bardziej. Co ważne, aby rozpocząć swój pierwszy krok w takich 
spółkach wcale nie musimy lecieć za ocean – wielu światowych gigan-
tów swoje filie ma w Polsce i chętnie zatrudnia osoby utalentowane 
zwłaszcza do działów IT. 

POSTAWMY PIERWSZY KROK
Weryfikując marzenia z chęcią zysku, wiemy już, że to co nas napraw-
dę przyciąga nie jest odległą planetą. Mimo to praca dla Amazona czy 
Facebooka nadal pozostaje w sferze marzeń. Warto zrobić pierwszy 
krok by się do nich przybliżyć.
Wielkie korporacje coraz częściej przywiązują ogromną rolę do indy-
widualnych talentów i predyspozycji. Stanowiska przestają mieć jasno 
określone kompetencje, których nie można zmienić. Specjaliści od 
światowego Employer Brandingu doskonale zdają sobie sprawę, że 
każdy z nas ma szansę być pracownikiem idealnym, jeśli zadania które 
wykonuje zostaną dopasowane do jego umiejętności. 
Określenie talentu pomaga też zdecydować, w którym kierunku rze-
czywiście chcemy się rozwijać. Im wcześniej to zrobimy, tym łatwiej 
będzie nam szlifować swoje mocne strony. – Możemy skorzystać z go-
towych, sprawdzonych rozwiązań, takich jak test Gallupa czy model DISC, 
dzięki którym rozpoznamy swoje mocne i słabe strony. Możemy też skorzy-
stać z konsultacji z wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Taka auto-
analiza da nam pewien obraz własnej osobowości i pomoże ukierunkować 
zawodową przyszłość. Posiadając tę wiedzę, łatwiej będzie nam wybierać 
najbardziej perspektywiczne dla nas drogi kariery – być może w dużej mię-
dzynarodowej firmie – mówi ekspertka. 
Określenie swoich mocnych i słabych stron pomaga też w weryfikacji 
idealnego obrazu wielkich korporacji. Skoro Google to firma IT, a mnie 
ten dział w ogóle nie interesuje, to po co marnować swoje siły na cały 
proces rekrutacyjny tu, gdy moim marzeniem jest pomaganie ludziom 
w bezpośrednim kontakcie i idealnie sprawdziłby się Facebook?
Talenty i decyzje, gdzie chce się postawić pierwszy krok, to jednak nie 
wszystko. – Przepustką do pracy u globalnych gigantów jest rzecz jasna, 
poza szeregiem innych miękkich i twardych kompetencji, znajomość ję-
zyków obcych. A im więcej znamy języków, tym lepiej. I chociaż język an-
gielski jest uniwersalnym, korporacyjnym językiem, znajomość każdego 

kolejnego języka obcego to dziesiątki nowych potencjalnych dróg rozwoju 
– i dziesiątki nowych znajomości, kiedy już rozpoczniemy drogę zawodo-
wą. Bardzo ważna jest bowiem budowa sieci kontaktów i dbanie o relacje 
czy własny wizerunek w każdej zawodowej sytuacji – dodaje Magdalena 
Łońska. 
Międzynarodowa kariera bez budowania sieci kontaktów może za-
kończyć się bardzo szybko. U wielkich światowych gigantów bardzo 
liczy się otwartość, bo dziś jesteśmy w Polsce, ale jutro możemy być 
w Chinach czy Australii, a tylko ekstrawertyczne osobowości będą 
mogły dostosować się do zmieniających się warunków. Oczywiście nie 
musimy mieć serca na talerzu – wystarczą profesjonalne kontakty. 
Znajomości pomagają też w awansach, bo zaskarbiając sobie serce da-
nej osoby może się okazać, że będzie chciała pracować bezpośrednio 
z nami, a to już wiąże się z benefitami.

START W KOSMOS GLOBALNĄ KARIERĘ 
Niektórzy uważają, że karierę powinno się budować jak najwcześniej 
– najlepiej już w szkole podstawowej. Inni zaś za najlepszy start uważa-
ją studia. Tak naprawdę nie ma reguły i wiele zależy od naszego hobby. 
Jeśli już w szkole średniej byliśmy jakimś tematem mocno zaintereso-
wani, zapewne rozwijaliśmy się w tym kierunku poprzez udział w kon-
kursach, wolontariatach czy olimpiadach. Można to uznać za początek, 
bo wyniki takich inicjatyw możemy wpisać w swoim CV. 
Jednak to rozpoczęcie kariery na studiach uważa się za najbardziej 
optymalne. Wiemy już wtedy, co chcemy robić, a wybór kierunku stu-
diów pozwala nam zrobić specjalizację. – To idealny czas na zdobywanie 
doświadczeń, uczestniczenie w programach wymian międzynarodowych 
czy wzmacnianie umiejętności podczas stażów czy praktyk. Warto śledzić 
inicjatywy organizowane przez instytucje europejskie czy organizacje po-
zarządowe. Wiele dobrych polskich uczelni prowadzi świetnie prosperujące 
biura karier, a branżowych wydarzeń, konferencji czy spotkań, podczas 
których zdobędziemy wiedzę, czy poznamy rekruterów, jest mnóstwo – za-
uważa ekspertka. 
Warto zwrócić szczególnie uwagę na wydarzenia branżowe, podczas 
których spotykają się eksperci z całego świata. Uczestniczenie w nich 
nie tylko pozwoli nawiązać odpowiednie kontakty, lecz przede wszyst-
kim pozwoli na dobór specjalizacji i rozeznanie w panujących branżo-
wych trendach. 
Uważnie też śledźmy strony www organizacji, o których marzymy. 
– Niemal każda globalna firma oferuje specjalne programy rozwoju dla 
młodych, dzięki którym nawet po krótkiej przygodzie zawodowej możemy 
trafić do bazy potencjalnych kandydatów. Często brak doświadczenia jest 
wręcz atutem – duże firmy mogą potencjalnych przyszłych pracowników 
zapoznawać ze swoją kulturą organizacyjną, i to na wczesnym etapie – ko-
mentuje Magdalena Łońska. 
Aby zacząć pracę u wielkiego giganta nie musimy posiadać doświad-
czenia. Przychodząc z zewnątrz zaraz po szkole średniej lub studiach 
również mamy możliwość zbudować swoją karierę i to zgodnie z wła-
snymi predyspozycjami. – Każde doświadczenie zawodowe może za-
procentować, ale budowa dobrej pozycji, nawet w dużej organizacji, jest 
często możliwa już od tzw. stanowisk entry level. Wśród największych pol-
skich pracodawców odsetek promocji wewnętrznych wynosi nawet 90%. 
Doskonałym przykładem jest tutaj firma Amazon. Ścieżkę kariery w firmie 
można rozpocząć od pierwszego, podstawowego szczebla zawodowe-
go, a następnie awansować i rozwijać się w strukturach firmy. Od kiedy 
Amazon pojawiło się w Polsce jako pracodawca, ponad 700 osób awanso-
wało dzięki promocjom wewnętrznym. Powstały nawet stanowiska obsa-
dzane wyłącznie w wyniku wewnętrznych promocji – dodaje ekspertka. 
Lot w kosmos może i nie jest na wyciągnięcie ręki, ale praca dla naj-
większych światowych gigantów – jak najbardziej. Na koniec słowa 
otuchy od naszej ekspertki – Warto uwierzyć w siebie i nie bać się wy-
zwań, bo gra jest warta naszego zaangażowania. I często to od naszego 
zaangażowania zależy, czy skorzystamy z szans, jakie się przed nami po-
jawiają. 
Odliczanie  możemy więc już zacząć – do dzieła! 
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Podczas Jobiconu setki firm z całej Polski 
będą bić się o uwagę studentów 
i absolwentów dopiero wchodzących 
na rynek pracy. Zastanawiasz się, co zyskasz 
dzięki udziale w Jobiconie? Możesz zdobyć 
rozeznanie w rynku, porozmawiać 
z przedstawicielami różnych firm, a nawet 
wziąć udział w darmowych szkoleniach, 
warsztatach i wykładach.

Zanim jednak wybierzesz się na festiwal pracy, nie zapomnij się do 
niego przygotować. Oto żelazny zestaw rzeczy, które musisz ze 

sobą wziąć.

KOPIE CV 
Życiorys w kilku(nastu) kopiach przyda Ci się z kilku względów. Po pierw-
sze możesz go pokazać pracodawcy, aby dowiedzieć się, w których re-
krutacjach mógłbyś wziąć udział lub zapytać, czy Twoje doświadczenie 
jest wystarczające, aby aplikować na wymarzone stanowisko. Jest rów-
nież drugi powód – podczas Jobiconu są organizowane bezpłatne kon-
sultacje, w trakcie których zredagujesz swoje CV. Na uczestników czekać 
będą eksperci Pracuj.pl, którzy pomogą uporządkować CV i wybrać do 
niego informacje ważne z punktu widzenia pracodawców. 

LISTĘ PYTAŃ DO PRACODAWCÓW
Nie ma lepszej okazji do rozmowy z rekruterem w mniej formalnej 
atmosferze niż festiwal pracy. To doskonały moment, by przedstawi-
cielom wystawiających się firm zadać wszystkie, nawet najtrudniejsze 
pytania – choćby te o zarobki czy benefity dla pracowników. Żeby o ni-
czym nie zapomnieć najlepiej jest przygotować sobie konkretną listę 
najważniejszych dla Ciebie tematów np. zasady rekrutacji i elementy 
procesu, czynniki brane pod uwagę przy ocenie kandydata, atmosfera 
w pracy, programy dla stażystów i praktykantów.

Co wziąć ze sobą na 
Festiwal Pracy Jobicon?

W 2019 roku Fes tiwal Pracy JOBICON odbędzie się w: 
Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. 

Więcej informacji już wkrótce na
jobicon.pracuj.pl

ŁADOWARKĘ DO TELEFONU LUB POWERBANK
Coraz częściej pracodawcy przygotowują dla kandydatów dużo atrak-
cji online – zachęcają do robienia zdjęć przy stoiskach, tagowania 
i wrzucania do sieci, zapraszają do logowania się na stronie i zostawia-
nia swojego adresu mailowego, tak by łatwiej mogli do Was wrócić. 
Dodając do tego pokusę by zrobić sobie selfie z gośćmi specjalnymi 
wydarzeń nie masz wyjścia… na festiwal pracy należy wziąć ładowarkę 
do telefonu lub powerbank. 

PLECAK LUB SPORĄ TORBĘ
Z roku na rok pracodawcy przebijają się pomysłami na najbardziej za-
skakujące gadżety. Z Jobiconu możesz wyjść więc z zestawem długo-
pisów, notesów, ulotek, smyczy, ale też kubkami, słodyczami i innymi 
niespodziankami. 
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– Jakie zna pani języki obce?
– Angielski bardzo dobry, potwierdzony certyfikatem Cambridge Advanced. 
Do tego komunikatywny francuski oraz hiszpański. No i oczywiście podsta-
wy programowania! – tak już wkrótce może wyglądać twoja rozmowa 
o pracę. Programowanie w dzisiejszych czasach nie jest tylko zajęciem 
dla programistów, studentów politechniki i geeków. To kompetencja 
przydatna tak samo jak umiejętności komunikacyjne.

Nie trzeba być szczególnie przenikliwym, by rozumieć, że w perspek-
tywie 5-10 lat umiejętność programowania będzie niezbędna w eko-
nomii, marketingu, PR-ze, branży farmaceutycznej, budownictwie 
a nawet dziennikarstwie. Dlaczego?

PRACA NA LICZBACH
– Musimy przestawić się z myślenia o pro-
gramowaniu jako konkretnym zawodzie 
po studiach informatycznych, na myślenie 
o programowaniu jako umiejętności powie-
dzenia komputerowi, czego od niego chcemy 
– mówi Jacek Tchórzewski, CTO szkoły 
IT Coders Lab. Programowanie 
uczy logicznego myślenia i precy-
zyjnego wyrażania tego, co chcemy 
osiągnąć. Analitycy, doradcy 
bankowi, przedsiębiorcy, 
założyciele startupów – już 
teraz te osoby często tworzą 
makra w Excelu, co jest dobrym 
treningiem właściwego, zdyscyplino-
wanego programowania.

HUMANIŚCI-PROGRAMIŚCI
Umiejętność programowania to umiejętność uporządko-
wanego i logicznego myślenia. Podział na umysł huma-
nisty i umysł ścisły jest nie do utrzymania. Każda firma woli 

Romek Lubczyński
CMO w Coders Lab – największej polskiej szkole IT, w którą 
w lutym zainwestowała Grupa Pracuj. Full-Stack marketing 
manager z doświadczeniem zarówno po stronie agencji jak 
i klienta. W portfolio ma nagrody za innowacyjne, kreatywne 
jak i efektywne projekty, realizowane dla największych 
polskich i globalnych marek. Pasjonat narciarstwa 
i eksperymentowania w kuchni.

zatrudnić jedną osobę, która zarówno umie zredagować dobry tekst, 
jak jak i zamieścić go w odpowiednich kanałach (dlatego podstawowa 
znajomość HTML-a czy JavaScriptu tak bardzo się przydaje), niż dwóch: 
jednego „humanistę”, drugiego „technicznego”. Wspomniane światy 
przenikają się na każdym kroku.
Na dobrym researchu, czyli zbieraniu danych, bazują dziennikarze, 
marketerzy, HR-owcy, PR-owcy… I te branże czeka automatyzacja. 
Na rynku pracy utrzymają się ci, którzy będą umieli wszystko zrobić 
szybciej, dokładniej, lepiej. Im więcej zrobi za nich maszyna (mini-pro-
gram albo dobrze napisana formuła wyłapująca interesujące dane), 
tym więcej czasu pozostanie na kreatywne pisanie, rozmowy z intere-
sującymi ludźmi czy wymyślanie kampanii.

SZTUKA KOMUNIKACJI I AUTOMATYZACJI
Na rynku pracy poszukiwani są zwłaszcza kierownicy odpowie-
dzialni za optymalizację procesu produkcji. W ciągu kilku-kilku-
nastu lat prawie każdy Project Manager będzie nadzorował pracę 
przynajmniej kilku programistów – szacują analitycy Coders Lab. 
Przewagę będą mieli ci zarządzający, którzy albo znają podstawy pro-
gramowania, albo z programistami… będą potrafili znaleźć wspólny 
język!

JAK NAUCZYĆ SIĘ PROGRAMOWANIA?
„Czy programowania nauczę się tak samo, jak języka obcego?” – py-
tają studenci. Zasadniczo tak, choć należy pamiętać, że to najbardziej 
zmieniający się „język”. Trzeba wciąż się douczać. Sposoby na naukę są 
zatem trzy i odpowiadają tym znanym z nauki języków – studia, kursy 
językowe lub samodzielna nauka:

1 Studia informatyczne zajmują aż pięć lat i na pewno dają 
największą szansę na bycie ekspertem w swojej dziedzinie. 

Zapewniają nie tylko praktyczne ćwiczenia, ale też zajęcia 
z matematyki i fizyki na bardzo wysokim poziomie (tak, jak 

z kultury i historii danego kraju w przypadku lingwisty-
ki). Jedni traktują to jako zaletę, inni jako wadę. O ile np. 
język angielski nie zmienia się tak bardzo, w progra-
mowaniu pięć lat to cała wieczność, więc wielu ab-
solwentów narzeka, że studia były zbyt teoretyczne 
i przestarzałe.

2 Bootcampy programistyczne – to bardzo 
intensywne szkolenia ze specjalistami, najlepiej 

aktywnymi zawodowo programistami (tak, jak np. 
z native speakerami w przypadku nauki języ-

ka). Są nastawione na nabycie praktycznych 
umiejętności. Trzeba jednak pamiętać, że 
zazwyczaj koncentrują się tylko na jed-
nym, wybranym języku programowania 

i jednym frame’worku. Z drugiej stro-
ny dzięki temu od podstaw, w ciągu 
dwóch miesięcy można zdobyć umie-

jętności pozwalające na rozpoczęcie pracy 
jako programista.

3 Samodzielna nauka – to według części progra-
mistów najlepsza droga do poznania świata IT, ale 

też najtrudniejsza, wymagająca niebywałego samozaparcia. 
Pewnym niebezpieczeństwem jest nabycie złych nawyków na sa-

mym początku, które trudno będzie potem wyeliminować. 

Jeszcze 20 lat temu na najlepsze stanowiska 
w Polsce zatrudniano osoby, które nie mówiły 
po angielsku. Języki nie były wymaganiem 
rekrutacyjnym. Dzisiaj są. Czy tak samo będzie 
z kolejnym coraz popularniejszym „językiem” 
– programowaniem?

Wszyscy będziemy programować
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 8 wskazówek, 

Poprawnie napisany list motywacyjny 
zwiększy Twoje szanse na zdobycie wybranego 
stanowiska. Zanim stworzysz dokument, 
zapoznaj się dokładnie z ofertą zatrudnienia 
i działalnością firmy. Dzięki temu łatwiej 
Ci będzie określić motywację do pracy 
w tym konkretnym miejscu.

Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo napisać list motywacyjny 
o przyjęcie do pracy:

1 
PRZEANALIZUJ OFERTĘ PRACY. Uważnie zapoznaj się z ogło-
szeniem w sprawie pracy. Jakiego doświadczenia i umiejętności 
wymaga pracodawca? Czy interesują go ukończone kursy języko-

we lub sprzedażowe? Zanotuj wnioski i zastanów się nad swoimi zdol-
nościami zawodowymi oraz mocnymi stronami, które możesz wyko-
rzystać na stanowisku.

2 
SPERSONALIZUJ TREŚĆ. Jeden list motywacyjny wysyłany 
do kilku pracodawców jednocześnie to duży błąd. Dostosuj do-
kument do konkretnej oferty i firmy. Spersonalizowana treść listu, 

przeznaczona tylko dla jednego pracodawcy, zwiększy Twoje szanse 
w procesie rekrutacji.

3 
PRZEDSTAW DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. W liście mo-
tywacyjnym opisz posiadane doświadczenie zawodowe, którego 
wymaga pracodawca. Przedstaw pełnione przez siebie obowiązki 

oraz krótko opowiedz o osiąganych efektach. Możesz wyeksponować 
konkretne powody, dla których warto Cię zatrudnić. Odpowiedz rów-
nież na pytanie, dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać pracę na 
wybranym stanowisku.

4 
OPISZ, JAK WYKORZYSTUJESZ UMIEJĘTNOŚCI. Przedstaw 
sytuacje z życia zawodowego, w których wykazałeś się praktycz-
nymi umiejętnościami. Staniesz się bardziej wiarygodny w oczach 

pracodawcy, gdy dowie się, że Twoje umiejętności negocjacyjne wy-
korzystujesz w trudnych sytuacjach z niezadowolonymi klientami. 
Skup się na korzyściach, jakie możesz przynieść pracodawcy dzięki 
swojej wiedzy oraz zdolnościom.

5 
UŻYWAJ ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH. Zamiast „Witam” 
na początku listu, użyj „Szanowni Państwo” itp. W treści listu mo-
tywacyjnego zwracaj się do czytelnika „Pan/Pani/Państwo”. Na 

końcu dokumentu wykorzystaj grzecznościowy zwrot „Z wyrazami 
szacunku” lub „Z poważaniem”.

6 
STWÓRZ PRZEJRZYSTY DOKUMENT. Zadbaj o przejrzysty 
wygląd Twojego listu motywacyjnego. Usuń zbędne elementy 
graficzne oraz informacje, które nie będą istotne dla pracodawcy. 

Wygląd listu możesz dopasować do swojego CV tak, aby dokumenty 
uzupełniały się wizualnie.

7 
ZAKTUALIZUJ DANE. Sprawdź, czy Twoje dane kontaktowe 
są aktualne i nie zawierają literówek. Zwróć uwagę również na 
dane firmy i pracodawcy. Adres oraz nazwę zakładu umieszcza się 

w prawym górnym rogu dokumentu (tuż pod datą i miejscowością). 
Dane personalne przedstawia się poniżej, po lewej stronie listu.

8 
NAZWIJ DOKUMENT. Gdy listu motywacyjnego nie wysyłasz 
w wersji papierowej, a elektronicznej – zwróć uwagę na odpo-
wiedni tytuł dokumentu. Nawet jeśli pracodawca nie napisał 

o tym w ogłoszeniu, to przejrzysta nazwa pliku pomoże odnaleźć go 
wśród dziesiątek pozostałych zgłoszeń. W tytule możesz umieścić na-
zwę działu firmy lub nazwisko rekrutera, do którego kierujesz swój list. 
Niezbędnych informacji poszukaj np. na stronie firmowej pracodawcy. 
Rekruterzy zauważą, że zależy Ci na stanowisku pracy i potrafisz samo-
dzielnie zdobywać ważne dane. 

jak prawidłowo napisać list motywacyjny

Predyspozycje, znajomość przepisów, 
umiejętności analityczne oraz sprawność 
fizyczna – niektóre kompetencje można 
zweryfikować przy pomocy 
wystandaryzowanych testów. Jeśli chcesz 
zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji, 
mierz siły na zamiary i dobrze się przygotuj. 
Ważne, żebyś nauczył się panować nad stresem.

Tw oja ocena własnych predyspozycji przedstawiona w CV może nie 
być wiarygodna lub wystarczająca dla pracodawcy. Wybór odpo-

wiedniego kandydata na wolne stanowisko jest poprzedzony dodat-
kowymi testami. Narzędzia, po które sięgają rekruterzy, to m.in.:

TESTY KOMPETENCJI – UMIEJĘTNOŚCI TWARDE I MIĘKKIE
Aby korzystnie zaprezentować się podczas rekrutacji, należy spełnić 
wymagania wskazane w ofercie pracy. Przykładowo, od PR-owca ocze-
kuje się m.in. kreatywności i komunikatywności. Umiejętność współ-
pracy oraz pomysłowość ocenia się np. w trakcie Assessment Center, 
kiedy kandydat mierzy się z konkretnymi zadaniami lub uczestniczy 
w dyskusji. W zależności od stanowiska pracodawcy mogą zweryfiko-
wać np. znajomość programów komputerowych, programów graficz-
nych, języków programowania itd. Ważne, by informacje podane w ży-
ciorysie były prawdziwe. Podnoś kwalifikacje zawodowe, jeśli chcesz 
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

TESTY NUMERYCZNE 
– UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO MYŚLENIA
Umiejętność logicznego myślenia i dokonywania obliczeń jest niezbęd-
na w pracy bankiera, informatyka lub analityka finansowego. Ważne, 
żeby podczas testu numerycznego panować nad emocjami – na każde 
zadanie przypada określona ilość czasu. Świadomość upływających se-
kund to dodatkowe źródło stresu. Ćwicz, jeśli chcesz poczuć się pewniej.

TESTY PSYCHOLOGICZNE – UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ
Zawodowi kierowcy to jedna z grup, w przypadku których testy psy-
chologiczne mają szczególne znaczenie. Ważne, by były rzetelne, 

Testy
obiektywne i wystandaryzowane. Przeprowadzanie testów powierza 
się osobom, które posiadają fachowe przygotowanie, zdobyte np. pod-
czas pięcioletnich studiów na kierunku: psychologia. Predyspozycje, 
uzdolnienia i umiejętności oraz osobowość – to obszary, które moż-
na zbadać, wykorzystując test psychologiczny. Wyśpij się, skoncentruj 
i mów prawdę – to kluczowe wskazówki dla kandydatów.
Testy aparaturowe – czas reakcji i koordynacja wzrokowo-ruchowa
Testy psychologiczne wykonuje się również przy użyciu specjalistycz-
nej aparatury mierzącej czas reakcji lub koordynację wzrokowo-ru-
chowo (jest to szczególnie ważne m.in. w zawodzie kierowcy). Sprzęt 
wykorzystywany w czasie badań powinien spełniać wymogi wskazane 
w specjalnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

TESTY WIEDZY – ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW
Test wiedzy to jeden z etapów rekrutacji przyszłych policjantów. 
Przygotowanie polega na zgłębieniu wiedzy na temat władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej, sądowniczej i bezpieczeństwa publicznego. 
Osoba ubiegająca się o pracę w służbach mundurowych odpowiada 
na 40 pytań zamkniętych. Przykładowe pytania są dostępne na stronie 
Policji: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji.

TESTY JĘZYKOWE 
– POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
Znajomość języków obcych stanowi jedną z ważniejszych kompeten-
cji pracownika. Aby sprawdzić w praktyce to, co zadeklarowałeś w CV, 
potencjalny pracodawca może sięgnąć po testy językowe. Pisanie, 
czytanie, słuchanie, mówienie – to najczęściej oceniane umiejętności.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE – KONDYCJA
W niektórych zawodach liczy się również sprawność fizyczna. Kondycja 
jest ważna m.in. w przypadku policjantów lub żołnierzy. Normy spraw-
ności znajdziesz np. na stronach konkretnych jednostek wojskowych: 
http://tychy.wku.wp.mil.pl/pl/7446.html.
Sekret powodzenia w trakcie rekrutacji tkwi m.in. w rzetelnym przy-
gotowaniu. Rozwijaj potrzebne umiejętności, ćwicz, szukaj wskazówek 
i rozwiązuj przykładowe zadania – trening czyni mistrza. 

rekrutacyjne 
– jak sobie z nimi poradzić?
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Predyspozycje, znajomość przepisów, 
umiejętności analityczne oraz sprawność 
fizyczna – niektóre kompetencje można 
zweryfikować przy pomocy 
wystandaryzowanych testów. Jeśli chcesz 
zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji, 
mierz siły na zamiary i dobrze się przygotuj. 
Ważne, żebyś nauczył się panować nad stresem.

Tw oja ocena własnych predyspozycji przedstawiona w CV może nie 
być wiarygodna lub wystarczająca dla pracodawcy. Wybór odpo-

wiedniego kandydata na wolne stanowisko jest poprzedzony dodat-
kowymi testami. Narzędzia, po które sięgają rekruterzy, to m.in.:

TESTY KOMPETENCJI – UMIEJĘTNOŚCI TWARDE I MIĘKKIE
Aby korzystnie zaprezentować się podczas rekrutacji, należy spełnić 
wymagania wskazane w ofercie pracy. Przykładowo, od PR-owca ocze-
kuje się m.in. kreatywności i komunikatywności. Umiejętność współ-
pracy oraz pomysłowość ocenia się np. w trakcie Assessment Center, 
kiedy kandydat mierzy się z konkretnymi zadaniami lub uczestniczy 
w dyskusji. W zależności od stanowiska pracodawcy mogą zweryfiko-
wać np. znajomość programów komputerowych, programów graficz-
nych, języków programowania itd. Ważne, by informacje podane w ży-
ciorysie były prawdziwe. Podnoś kwalifikacje zawodowe, jeśli chcesz 
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

TESTY NUMERYCZNE 
– UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO MYŚLENIA
Umiejętność logicznego myślenia i dokonywania obliczeń jest niezbęd-
na w pracy bankiera, informatyka lub analityka finansowego. Ważne, 
żeby podczas testu numerycznego panować nad emocjami – na każde 
zadanie przypada określona ilość czasu. Świadomość upływających se-
kund to dodatkowe źródło stresu. Ćwicz, jeśli chcesz poczuć się pewniej.

TESTY PSYCHOLOGICZNE – UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ
Zawodowi kierowcy to jedna z grup, w przypadku których testy psy-
chologiczne mają szczególne znaczenie. Ważne, by były rzetelne, 

Testy
obiektywne i wystandaryzowane. Przeprowadzanie testów powierza 
się osobom, które posiadają fachowe przygotowanie, zdobyte np. pod-
czas pięcioletnich studiów na kierunku: psychologia. Predyspozycje, 
uzdolnienia i umiejętności oraz osobowość – to obszary, które moż-
na zbadać, wykorzystując test psychologiczny. Wyśpij się, skoncentruj 
i mów prawdę – to kluczowe wskazówki dla kandydatów.
Testy aparaturowe – czas reakcji i koordynacja wzrokowo-ruchowa
Testy psychologiczne wykonuje się również przy użyciu specjalistycz-
nej aparatury mierzącej czas reakcji lub koordynację wzrokowo-ru-
chowo (jest to szczególnie ważne m.in. w zawodzie kierowcy). Sprzęt 
wykorzystywany w czasie badań powinien spełniać wymogi wskazane 
w specjalnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

TESTY WIEDZY – ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW
Test wiedzy to jeden z etapów rekrutacji przyszłych policjantów. 
Przygotowanie polega na zgłębieniu wiedzy na temat władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej, sądowniczej i bezpieczeństwa publicznego. 
Osoba ubiegająca się o pracę w służbach mundurowych odpowiada 
na 40 pytań zamkniętych. Przykładowe pytania są dostępne na stronie 
Policji: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji.

TESTY JĘZYKOWE 
– POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
Znajomość języków obcych stanowi jedną z ważniejszych kompeten-
cji pracownika. Aby sprawdzić w praktyce to, co zadeklarowałeś w CV, 
potencjalny pracodawca może sięgnąć po testy językowe. Pisanie, 
czytanie, słuchanie, mówienie – to najczęściej oceniane umiejętności.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE – KONDYCJA
W niektórych zawodach liczy się również sprawność fizyczna. Kondycja 
jest ważna m.in. w przypadku policjantów lub żołnierzy. Normy spraw-
ności znajdziesz np. na stronach konkretnych jednostek wojskowych: 
http://tychy.wku.wp.mil.pl/pl/7446.html.
Sekret powodzenia w trakcie rekrutacji tkwi m.in. w rzetelnym przy-
gotowaniu. Rozwijaj potrzebne umiejętności, ćwicz, szukaj wskazówek 
i rozwiązuj przykładowe zadania – trening czyni mistrza. 

rekrutacyjne 
– jak sobie z nimi poradzić?
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Marta Suchorska-Tomaszewska
Dyrektor Personalny Camaieu Polska

Od doradcy klienta do managera sklepu. 
Jak zbudować swoją karierę zawodową 
i doświadczenie managera w Camaieu Polska?

Dzień powszedni w sklepie Camaieu zaczyna się od dostawy, sprzą-
tania sklepu i zaplecza, sprawdzenia wskaźników zakładanych na 

dany dzień i tydzień. Dobrze wtedy jest znać matematykę, gdyż wy-
pełnienie dziennika sprzedaży bez wiedzy matematycznej nie byłoby 
możliwe. Oprócz tego trzeba umieć poruszać się w świecie mody i roz-
różnić styl boho od marynarskiego, a także być świetnym psycholo-
giem, bo często klientka lubi porozmawiać o swoim codziennym życiu 
i kłopotach.

Praca w handlu uczy wszechstronności i jest świetnym przygotowa-
niem do pełnienia funkcji z kierowniczą odpowiedzialnością. Świetnie 
o tym wie Adrianna Dobrowolska, która jako 18-latka rozpoczęła karie-
rę w Camaieu Polska i obecnie może się pochwalić najdłuższą w firmie 
ścieżką kariery. Jej historia zaczyna się już na studiach.

ADRIANNA DOBROWOLSKA, 
Dyrektor Regionalny regionu Warszawa

10 lat minęło jak jeden dzień. Camaieu miało być 
moją pracą dodatkową, za chwilę zaczynałam 
studia w trybie dziennym na kierunku pedago-

gicznym i chciałam rozpocząć w pełni samodzielne życie. Na począt-
ku pracowałam na ½ etatu. Już po tygodniu czułam, że handel to nie 
praca – to przyjemność i chcę spędzać więcej czasu na robieniu tego, 

Kariera  bez ograniczeń

sobą, gdyby nie dokonała pewnych modyfikacji, bo przecież nic tak nie 
rozwija, jak doświadczenia i praktyka. Szkoliłam coraz to większą liczbę 
osób o różnych charakterach i osobowościach, starałam się podchodzić 
do każdej osoby indywidualnie – nigdy schematycznie. Moje niekonwen-
cjonalne, ale zarazem skuteczne podejście zostało docenione, nie tylko 
przez osoby, które szkoliłam, ale również przez moich pracodawców.
Szkolenia były dodatkowym obowiązkiem na moim stanowisku, jed-
nak moje wszystkie działania skupiały się na podnoszeniu wyników, 
a co za tym idzie obsłudze klienta na najwyższym poziomie. I to zatrzy-
mało mnie w Camaieu! Kocham ludzi i uwielbiam być blisko nich, więc 
byłam najbliżej klientki, jak mogłam i zdecydowanie tego uczyłam 
moją ekipę, jak i nowo zatrudnione kierowniczki. 
Po 7 latach pracy na drodze zawodowej spotkałam Katarzynę 
Walendzik, obecną dyrektor generalną marki Camaieu w Polsce, któ-
ra dokładnie prześledziła moją ścieżkę kariery i na pierwszym naszym 
spotkaniu podsumowała cały okres pracy – podziękowała i w bardzo 
szybkim czasie awansowała. Dzisiaj mija 3 rok, jak pracuję na stanowi-
sku dyrektora regionalnego – i wiecie, co jest najlepsze? Pracuje z kie-
rowniczkami, które sama szkoliłam.

Jednym z kierowników szkolonych przez Bogusię jest Magda – kobie-
ta z charakterem i pasją, doskonale godząca pracę z macierzyństwem. 
Kiedy przyjeżdżam do Magdy i do jej sklepu w Rudzie Śląskiej, zawsze 
mnie pyta o paszport (ja pochodzę z Zagłębia, ona ze Śląska): żarty 
i humor, towarzyszące nam w codziennych relacjach, świadczą o za-
ufaniu i bliskości w relacjach zawodowych – jednych z najważniejszych 
wartości Camaieu. 

MAGDA BYTOM,
Kierownik Sklepu w Rudzie Śląskiej

Był rok 2008, a ja, 21-letnia szara myszka po szko-
le średniej, pracowałam w saloniku prasowym 
w centrum handlowym w Rudzie Śląskiej Plazie, 

co kumulacja totolotka klęłam na wszystkich ludzi, którzy tłumami 
napierali, żeby wygrać 14 mln, bo o 2 mln nie opłacało się grać... Co 
jakiś czas wpadały dziewczyny z nowo otwartego Camaieu rozmie-
niać pieniądze. Uśmiechem i urokiem osobistym (haha!) sprawiłam, 
że któregoś dnia jedna z nich zapytała, czy nie chciałabym u nich 
pracować. I tak wylądowałam na rozmowie kwalifikacyjnej u Bogusi 
Kuźniarkiewicz, wtedy jeszcze kierowniczki. Wtedy zaczęła się moja 
przygoda z Camaieu. Teraz śmiało mogę ją nazwać przygodą życia. 
Przeszłam przez wszystkie szczeble kariery, zaczynałam od 1/4 etatu, 
potem (dla mnie to już był awans) na 1/2 etatu, później mianowanie 
na koordynatora ekipy sprzedawców, następnie zastępca kierownika 
skl epu, aż po awans na kierownika sklepu... Wszystko to działo się pod 
skrzydłami Bogusi, która mnie wszystkiego nauczyła. A najlepsze, co 
mogłam od niej usłyszeć na ostatniej wspólnej zmianie, kiedy odcho-
dziłam na swój pierwszy sklep, to: „wychowałam sobie potwora” (tak, 
to był komplement). 
Przyszedł moment na macierzyństwo. Wróciłam z okrojoną dyspozy-
cyjnością, ale firma pozwoliła mi pogodzić rodzicielstwo z pracą, sama 
wybrałam znów mniejszy etat, w dalszym ciągu mając wsparcie firmy. 
Miejsce pracy to ludzie, którzy je tworzą. Ci ludzie przez 9 lat cały czas 
we mnie wierzyli i inwestowali, szkoląc i motywując do ciągłego roz-
woju i to dzięki nim dziś znów jestem świadomym i dojrzałym (bo już 
niestety po 30-tce ;-)) kierownikiem, który teraz sam sobie wychowuje 
swoje „potwory”.

7 WARTOŚCI
Zaufanie, prostota, duma, smak osiągnięć, przyjemność, otwartość i so-
lidarność – 7 wartości, którymi firma żyje na co dzień i wdraża w każde 
działanie. Wartości, którymi żyją najwytrwalsi i najsilniejsi psychicznie 
w firmie. Handel nie jest łatwą pracą, ale może być profesją dającą przy-
jemność z kontaktu z ludźmi i satysfakcję. 

co lubię. Po 1,5 roku w handlu czu-
łam się jak ryba w wodzie, szkoliłam 

nowe koleżanki z zasad pracy, technik 
sprzedaży, z zasad merchandisingu. I wtedy 

właśnie nadszedł czas na awans. Stałam się za-
stępcą menagera w innym sklepie. W wieku 20 lat 

pełniłam bardzo odpowiedzialną funkcję, studiując jed-
nocześnie dziennie. Lubiłam nowe wyzwania i ludzi, moje 

klientki, które rozpoznają mnie do dzisiaj.
W wieku 22 lat dostałam awans na kierownika sklepu. Moje 

pierwsze pytanie do dyrektora regionalnego brzmiało: „Dlaczego 
ja? Nie dam rady”. Moja dyrektor jednak odpowiedziała: „Dziewczyno, 
nie wiesz, jaka jest w Tobie moc? Klientki Cię uwielbiają, dziewczyny 
z Twojego zespołu rosną przy Tobie. To już czas, żebyś prowadziła wła-
sny sklep!”. I stało się. Dostałam własny sklep, stworzyłam ekipę, zrekru-
towałam nowe klientki. A jak to zrobiłam? Nie wiem! Byłam sobą, bez 
udawania. Ja dla klientek, ja dla mojego zespołu. 
W ciągu 5 lat byłam kierownikiem 3 sklepów. Budowałam ekipę i zo-
stawiałam ją tak mocną, że mogłam ze spokojem objąć kolejny sklep, 
który potrzebował przewodnika. W międzyczasie skończyłam studia 
z tytułem pedagoga resocjalizacyjnego, nauczyciela i terapeuty uza-
leżnień. I wiecie co: nawet przez moment nie pomyślałam o zmianie 
pracy! Przecież kocham to, co robię! Pracuję z ludźmi, rozwijam ich; 
kocham rozmawiać z klientkami i modę – chcę tu zostać, na dłużej.
Po 5 latach przestałam być przełożonym dla 6-7 osobowej ekipy. 
Stałam się dyrektor regionalną, która ma pod opieką ponad 80 pracow-
ników. I zgadnijcie jakie pytanie zadałam mojej dyrektor personalnej, 
kiedy powiedziała mi o awansie? „Ja dyrektorem? Nie wiem, czy so-
bie poradzę, czy jestem na tyle silna, żeby poprowadzić najważniejszy 
region w Polsce”. Teraz, z prawie rocznym stażem na stanowisku dy-
rektora regionalnego, jestem w pełni świadoma tego, że mam tę siłę, 
bo mam cudowne ekipy ze sobą i najlepsze managerki w drużynie. To 
ludzie są moją mocną stroną i to od samego początku kariery. To dzięki 
moim koleżankom, kierowniczkom, klientkom stałam się dyrektorem 
regionalnym. Praca z ludźmi mnie rozwinęła i ukształtowała na stano-
wisko dyrektora. Studia przełożyły się na budowanie relacji w pracy, 
pedagogiczne podejście pozwoliło mi być wyrozumiałym i stale roz-
wijać ekipy. Gdzie będę za 10 lat? Na pewno w tej firmie! Może z Tobą 
w drużynie! Może Ty będziesz moją najlepszym managerem, a Twoja 
kariera potoczy się jak moja. 

Nieco inaczej potoczyła się kariera Bogusi Kuźniarkiewicz, która 
w Camaieu rozwinęła swoje umiejętności pedagogiczne. Coraz czę-
ściej otrzymywała zlecenia na szkolenie nowych talentów w firmie. To 
do niej wysyłano nowych pracowników i to ona szlifowała nowe dia-
menty Camaieu. Swoje umiejętności szkoleniowe wykorzystuje do dziś.

BOGUSIA KUŹNIARKIEWICZ,
Dyrektor Regionalny regionu Południe

Jak pomyślę sobie, a raczej przypomnę, że zatrud-
niłam się w Camaieu tak po prostu, na chwilę, bo 
innej oferty pracy nie było, to uśmiech sam poja-

wia się na mojej twarzy. W poprzednich miejscach pracy zawsze by-
łam liderem: skromna jestem, prawda? Każdy pracodawca szybko mnie 
awansował i często podrzucał kogoś do przeszkolenia i zdecydowanie 
za każdym razem brakowało mi wewnętrznego programu szkolenio-
wego dla osoby trenera.
Dopiero praca kierownika w Camaieu pokazała mi, jaką ścieżką kariery 
powinnam iść i jak wykorzystać narzędzia, które daje mi firma. Po nie-
całym roku dostałam propozycję stworzenia sklepu szkoleniowego – 
miejsca, w którym nowo zatrudniony kierownik zgodnie z procedurami 
i standardami przechodził przez system szkolenia. Pewnie zastanawiacie 
się, do czego nawiązuję? Właśnie ten moment i ta szansa uświadomiła 
mi, że znalazłam się w odpowiednim miejscu. Poczułam, a raczej odnala-
złam swoją ścieżkę kariery i cel na następne lata. Oczywiście nie byłabym 
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sobą, gdyby nie dokonała pewnych modyfikacji, bo przecież nic tak nie 
rozwija, jak doświadczenia i praktyka. Szkoliłam coraz to większą liczbę 
osób o różnych charakterach i osobowościach, starałam się podchodzić 
do każdej osoby indywidualnie – nigdy schematycznie. Moje niekonwen-
cjonalne, ale zarazem skuteczne podejście zostało docenione, nie tylko 
przez osoby, które szkoliłam, ale również przez moich pracodawców.
Szkolenia były dodatkowym obowiązkiem na moim stanowisku, jed-
nak moje wszystkie działania skupiały się na podnoszeniu wyników, 
a co za tym idzie obsłudze klienta na najwyższym poziomie. I to zatrzy-
mało mnie w Camaieu! Kocham ludzi i uwielbiam być blisko nich, więc 
byłam najbliżej klientki, jak mogłam i zdecydowanie tego uczyłam 
moją ekipę, jak i nowo zatrudnione kierowniczki. 
Po 7 latach pracy na drodze zawodowej spotkałam Katarzynę 
Walendzik, obecną dyrektor generalną marki Camaieu w Polsce, któ-
ra dokładnie prześledziła moją ścieżkę kariery i na pierwszym naszym 
spotkaniu podsumowała cały okres pracy – podziękowała i w bardzo 
szybkim czasie awansowała. Dzisiaj mija 3 rok, jak pracuję na stanowi-
sku dyrektora regionalnego – i wiecie, co jest najlepsze? Pracuje z kie-
rowniczkami, które sama szkoliłam.

Jednym z kierowników szkolonych przez Bogusię jest Magda – kobie-
ta z charakterem i pasją, doskonale godząca pracę z macierzyństwem. 
Kiedy przyjeżdżam do Magdy i do jej sklepu w Rudzie Śląskiej, zawsze 
mnie pyta o paszport (ja pochodzę z Zagłębia, ona ze Śląska): żarty 
i humor, towarzyszące nam w codziennych relacjach, świadczą o za-
ufaniu i bliskości w relacjach zawodowych – jednych z najważniejszych 
wartości Camaieu. 

MAGDA BYTOM,
Kierownik Sklepu w Rudzie Śląskiej

Był rok 2008, a ja, 21-letnia szara myszka po szko-
le średniej, pracowałam w saloniku prasowym 
w centrum handlowym w Rudzie Śląskiej Plazie, 

co kumulacja totolotka klęłam na wszystkich ludzi, którzy tłumami 
napierali, żeby wygrać 14 mln, bo o 2 mln nie opłacało się grać... Co 
jakiś czas wpadały dziewczyny z nowo otwartego Camaieu rozmie-
niać pieniądze. Uśmiechem i urokiem osobistym (haha!) sprawiłam, 
że któregoś dnia jedna z nich zapytała, czy nie chciałabym u nich 
pracować. I tak wylądowałam na rozmowie kwalifikacyjnej u Bogusi 
Kuźniarkiewicz, wtedy jeszcze kierowniczki. Wtedy zaczęła się moja 
przygoda z Camaieu. Teraz śmiało mogę ją nazwać przygodą życia. 
Przeszłam przez wszystkie szczeble kariery, zaczynałam od 1/4 etatu, 
potem (dla mnie to już był awans) na 1/2 etatu, później mianowanie 
na koordynatora ekipy sprzedawców, następnie zastępca kierownika 
skl epu, aż po awans na kierownika sklepu... Wszystko to działo się pod 
skrzydłami Bogusi, która mnie wszystkiego nauczyła. A najlepsze, co 
mogłam od niej usłyszeć na ostatniej wspólnej zmianie, kiedy odcho-
dziłam na swój pierwszy sklep, to: „wychowałam sobie potwora” (tak, 
to był komplement). 
Przyszedł moment na macierzyństwo. Wróciłam z okrojoną dyspozy-
cyjnością, ale firma pozwoliła mi pogodzić rodzicielstwo z pracą, sama 
wybrałam znów mniejszy etat, w dalszym ciągu mając wsparcie firmy. 
Miejsce pracy to ludzie, którzy je tworzą. Ci ludzie przez 9 lat cały czas 
we mnie wierzyli i inwestowali, szkoląc i motywując do ciągłego roz-
woju i to dzięki nim dziś znów jestem świadomym i dojrzałym (bo już 
niestety po 30-tce ;-)) kierownikiem, który teraz sam sobie wychowuje 
swoje „potwory”.

7 WARTOŚCI
Zaufanie, prostota, duma, smak osiągnięć, przyjemność, otwartość i so-
lidarność – 7 wartości, którymi firma żyje na co dzień i wdraża w każde 
działanie. Wartości, którymi żyją najwytrwalsi i najsilniejsi psychicznie 
w firmie. Handel nie jest łatwą pracą, ale może być profesją dającą przy-
jemność z kontaktu z ludźmi i satysfakcję. 

co lubię. Po 1,5 roku w handlu czu-
łam się jak ryba w wodzie, szkoliłam 

nowe koleżanki z zasad pracy, technik 
sprzedaży, z zasad merchandisingu. I wtedy 

właśnie nadszedł czas na awans. Stałam się za-
stępcą menagera w innym sklepie. W wieku 20 lat 

pełniłam bardzo odpowiedzialną funkcję, studiując jed-
nocześnie dziennie. Lubiłam nowe wyzwania i ludzi, moje 

klientki, które rozpoznają mnie do dzisiaj.
W wieku 22 lat dostałam awans na kierownika sklepu. Moje 

pierwsze pytanie do dyrektora regionalnego brzmiało: „Dlaczego 
ja? Nie dam rady”. Moja dyrektor jednak odpowiedziała: „Dziewczyno, 
nie wiesz, jaka jest w Tobie moc? Klientki Cię uwielbiają, dziewczyny 
z Twojego zespołu rosną przy Tobie. To już czas, żebyś prowadziła wła-
sny sklep!”. I stało się. Dostałam własny sklep, stworzyłam ekipę, zrekru-
towałam nowe klientki. A jak to zrobiłam? Nie wiem! Byłam sobą, bez 
udawania. Ja dla klientek, ja dla mojego zespołu. 
W ciągu 5 lat byłam kierownikiem 3 sklepów. Budowałam ekipę i zo-
stawiałam ją tak mocną, że mogłam ze spokojem objąć kolejny sklep, 
który potrzebował przewodnika. W międzyczasie skończyłam studia 
z tytułem pedagoga resocjalizacyjnego, nauczyciela i terapeuty uza-
leżnień. I wiecie co: nawet przez moment nie pomyślałam o zmianie 
pracy! Przecież kocham to, co robię! Pracuję z ludźmi, rozwijam ich; 
kocham rozmawiać z klientkami i modę – chcę tu zostać, na dłużej.
Po 5 latach przestałam być przełożonym dla 6-7 osobowej ekipy. 
Stałam się dyrektor regionalną, która ma pod opieką ponad 80 pracow-
ników. I zgadnijcie jakie pytanie zadałam mojej dyrektor personalnej, 
kiedy powiedziała mi o awansie? „Ja dyrektorem? Nie wiem, czy so-
bie poradzę, czy jestem na tyle silna, żeby poprowadzić najważniejszy 
region w Polsce”. Teraz, z prawie rocznym stażem na stanowisku dy-
rektora regionalnego, jestem w pełni świadoma tego, że mam tę siłę, 
bo mam cudowne ekipy ze sobą i najlepsze managerki w drużynie. To 
ludzie są moją mocną stroną i to od samego początku kariery. To dzięki 
moim koleżankom, kierowniczkom, klientkom stałam się dyrektorem 
regionalnym. Praca z ludźmi mnie rozwinęła i ukształtowała na stano-
wisko dyrektora. Studia przełożyły się na budowanie relacji w pracy, 
pedagogiczne podejście pozwoliło mi być wyrozumiałym i stale roz-
wijać ekipy. Gdzie będę za 10 lat? Na pewno w tej firmie! Może z Tobą 
w drużynie! Może Ty będziesz moją najlepszym managerem, a Twoja 
kariera potoczy się jak moja. 

Nieco inaczej potoczyła się kariera Bogusi Kuźniarkiewicz, która 
w Camaieu rozwinęła swoje umiejętności pedagogiczne. Coraz czę-
ściej otrzymywała zlecenia na szkolenie nowych talentów w firmie. To 
do niej wysyłano nowych pracowników i to ona szlifowała nowe dia-
menty Camaieu. Swoje umiejętności szkoleniowe wykorzystuje do dziś.

BOGUSIA KUŹNIARKIEWICZ,
Dyrektor Regionalny regionu Południe

Jak pomyślę sobie, a raczej przypomnę, że zatrud-
niłam się w Camaieu tak po prostu, na chwilę, bo 
innej oferty pracy nie było, to uśmiech sam poja-

wia się na mojej twarzy. W poprzednich miejscach pracy zawsze by-
łam liderem: skromna jestem, prawda? Każdy pracodawca szybko mnie 
awansował i często podrzucał kogoś do przeszkolenia i zdecydowanie 
za każdym razem brakowało mi wewnętrznego programu szkolenio-
wego dla osoby trenera.
Dopiero praca kierownika w Camaieu pokazała mi, jaką ścieżką kariery 
powinnam iść i jak wykorzystać narzędzia, które daje mi firma. Po nie-
całym roku dostałam propozycję stworzenia sklepu szkoleniowego – 
miejsca, w którym nowo zatrudniony kierownik zgodnie z procedurami 
i standardami przechodził przez system szkolenia. Pewnie zastanawiacie 
się, do czego nawiązuję? Właśnie ten moment i ta szansa uświadomiła 
mi, że znalazłam się w odpowiednim miejscu. Poczułam, a raczej odnala-
złam swoją ścieżkę kariery i cel na następne lata. Oczywiście nie byłabym 
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Katarzyna Pisarska
Katarzyna Pisarska, HR Manager Groupe SEB Polska. 
Od 5 lat związana z grupą, propagatorka łączenia 
pracowników dla dobroczynnego celu.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO, CZYLI O TYM, 
ŻE WARTO SŁUCHAĆ PRACOWNIKÓW 
Groupe SEB Polska, lider na rynku branży AGD, posiadający w swoim 
portfolio takie marki jak Tefal, Krups, Rowenta i WMF jest właścicielem 
sieci sklepów Home & Cook. Zatrudniamy dobrych, kompetentnych 
pracowników, którzy są naszą wizytówką, stąd bardzo zależy nam 
na ich zadowoleniu. Na koniec 2017 roku przeprowadziliśmy wśród 
pracowników ankietę badającą poziom satysfakcji i zaangażowania. 
Wyniki dla sieci naszej sklepów były bardzo dobre. Potwierdziły one, że 
77% jest bardzo zadowolonych z pracy z nami. Jednakże pochyliliśmy 

Rola społecznej 
odpowiedzialności biznesu
w Groupe SEB
W Groupe SEB wiemy, jak ważną rolę 
odgrywa udział firmy w sferze CSR 
(Corporate Social Responsibility). 
Wierząc w obopólne korzyści tego typu 
działań, a także wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych pracowników, 
z powodzeniem realizujemy różne akcje, 
zwracając uwagę na istotne problemy 
społeczne. 

się nad rezultatami ankiety, żeby sprawdzić, co możemy zrobić, aby po-
ziom zadowolenia pracowników był jeszcze bliższy 100%. Okazało się, 
że najniższy wynik (61%) dotyczył satysfakcji z obszarów działalności 
firmy na rzecz społeczeństwa. Nie pozostając obojętnymi na tę opinię, 
postanowiliśmy od razu przejść do działania.

ZAŁOŻENIA AKCJI
Załoga każdego sklepu wybrała jedną fundację, która działa lokalnie 
niedaleko sklepu. Chcieliśmy postawić na wsparcie lokalne tych fundacji, 
które mają mniejsze fundusze niż wielkie, ogólnokrajowe organizacje, 
a równocześnie równie duże potrzeby. Wśród wybranych fundacji zna-
lazły się takie, które wspierają samotne matki, hospicja dla dzieci, domy 
dziecka. W czerwcu 2018 roku rozpoczęliśmy akcję z 14 fundacjami.
Założenie było proste: z każdej sprzedanej patelni typu Expertise, 5 PLN 
idzie na konto fundacji. Do tej pory, w ciągu 2 miesięcy, akcja wygene-
rowała 3600 sprzedanych patelni w obrębie wszystkich 14 sklepów. Daje 
nam to możliwość celowania w kwotę ponad 120 000 zł do końca roku. 
Kierownicy wraz z całymi zespołami planują odwiedzić wybrane funda-
cje przed Świętami, wręczyć zebraną kwotę oraz zaproponować wspól-
ne gotowanie wraz z podopiecznymi z użyciem naszych produktów, 
które następnie przekażą (zgodnie z zapotrzebowaniem) placówkom.

ODZEW 
Sprzedawcy z naszych sklepów mówią: „Akcja daje bardzo fajne efek-
ty, wspiera utrzymanie sprzedaży i pomaga w podjęciu decyzji przez 

klienta”. Widzimy więc, że jest to korzystne rozwiązanie na wielu płasz-
czyznach. Z jednej strony pomagamy, a z drugiej wypełniamy cel naszej 
firmy, wymagany przez naszych akcjonariuszy, czyli generujemy obrót.
Pozytywne reakcje zauważamy również wśród klientów. Jedna z pań, 
zapytana o celowość akcji, stwierdziła, że chcąc kupić coś konkretnego 
(w tym przypadku patelnię) i mając możliwość kupna przedmiotu, dzięki 
któremu pomoże potrzebującym osobom, robi to z wielką przyjemnością.

JEDNA AKCJA TO NIE WSZYSTKO
Cieszymy się, że jest to bardzo ważne dla naszych pracowników, żeby 
pomagać innym. Groupe SEB angażuje się w ciągu roku w szereg do-
datkowych akcji: 

„Poprzez realizację różnych projektów, wspieramy wspólny cel, jakim 
jest pomaganie potrzebującym. Świadomość, że robimy coś dobrego 
dla innych jest ponadczasowa i powinna być wpisana w naszą co-
dzienność” – powiedziała Katarzyna Pisarska, HR Manager w Groupe 
SEB Polska. 

Szlachetna Paczka, 
gdzie pracownicy wybierają 
potrzebujące rodziny, które 
zostają przez nas obdarowane; 

wspieramy Fundację 
Iskierka (niosącą pomoc 
dzieciom z chorobami 
nowotworowymi); 

od 3 lat pomagamy również 
Fundacji Synapsis, która 

leczy dzieci z autyzmem;

pomagamy warszawskiej 
Fundacji Emeryt, której człon-

ków zaprosiliśmy w ubiegłym 
roku na firmową imprezę wigilijną.
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Sylwia Pietrzak
Absolwentka Informatyki i User Experience Design. 
W branży IT od ponad 11 lat. Na co dzień pracuje jako ekspert 
UX Designer w zespole Design Studio w Grupie Pracuj. 
Dba o to, by produkty, które są tworzone miały sens, 
odpowiadały na potrzeby użytkowników i były dla nich 
zrozumiałe, a z drugiej strony spełniały też cele biznesowe. 

Marta Matusiak-Szok
Absolwentka wydziału Cybernetyki na Wojskowej Akademii 
Technicznej, obecnie menadżer zespołu Design Studio 
w Grupie Pracuj. Podczas swojej pracy w firmie i poza 
nią stworzyła szereg serwisów i aplikacji internetowych 
oraz platform e-commerce. Marta była jednym z pionierów 
wprowadzania podejścia Agile w organizacji, teraz jest także 
odpowiedzialna za poszukiwanie i realizację innowacyjnych 
rozwiązań wspierających rozwój firmy.

W roku akademickim 2017/2018 
zanotowano największy w historii 

przyrost liczby studentek 
kierunków informatycznych. 

Tak wynika z raportu Fundacji 
Edukacyjnej Perspektywy 

„Kobiety na politechnikach 
2018”. O predyspozycjach do pracy 

w IT oraz możliwościach rozwoju 
rozmawiamy z Sylwią Pietrzak, 

ekspertem ds. analiz i projektowania 
oraz Martą Matusiak-Szok, 

managerem ds. rozwoju 
produktu w Grupie Pracuj.

Mają pasję i mot ywację

 Kobiety w IT
REDAKCJA: Jesteście absolwentkami studiów informatycz-
nych. Ten wybór był od zawsze oczywisty, czy może decyzja 
przyszła spontanicznie?
SYLWIA: Komputery zawsze były obecne w moim życiu. Pasja infor-
matyczna przechodziła różne etapy. W liceum byłam w klasie informa-
tycznej, lubiłam matematykę i zdawałam ją na maturze. W tamtym cza-
sie interesowałam się też budowaniem stron HTML, więc informatyka 
stała się naturalnym, kolejnym etapem. 
MARTA: Wybierając klasę w liceum o profilu matematyczno-fizycz-
nym wiedziałam, że później wybiorę jakiś kierunek ścisły. Informatykę 
podpowiedział mi tata, żartując na temat nieograniczonej ilości cza-
su spędzanej przed komputerem. Duże znaczenie miała też wymiana 
studencka w Hiszpanii, gdzie zobaczyłam świat technologii od strony 
wartości biznesowej, klienta, użytkownika i utwierdziłam się w przeko-
naniu, że właśnie w takim kierunku chcę się rozwijać. 

REDAKCJA: Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest bardzo 
duże. Nietrudno więc o pierwszą pracę i zdobywanie nowych 
doświadczeń.
S.: Już na studiach wiedziałam, że zamiast programowaniem wolę zaj-
mować się budową systemów informatycznych. Na początku praco-
wałam jako trener w firmie szkoleniowej, później byłam testerem opro-
gramowania, następnie zostałam analitykiem biznesowym. W Grupie 
Pracuj jestem już 8 lat i przeszłam drogę od stanowiska specjalistycz-
nego do eksperta. 
M.: Na studiach odbywałam praktyki w różnych firmach informa-
tycznych. W Grupie Pracuj znalazłam zatrudnienie na ostatnim roku 
studiów. Zaczynałam jako projektant systemów informatycznych, 
a obecnie zarządzam pionem – Design Studio, zajmującym się pracą 
z produktem – od analizy danych i badania koncepcji po przygotowa-
nie rozwiązań i przekazanie ich do wdrożenia. 

REDAKCJA: Coraz więcej kobiet zdaje na studia techniczne. 
Powstają różne projekty i akcje zachęcające kobiety do nauk 
ścisłych, ale wciąż jeszcze funkcjonują różne stereotypy 
i mity…
M.: Uczennice szkół podstawowych i średnich bardzo często mają wy-
sokie oceny z matematyki i innych przedmiotów ścisłych. To najlepszy 
dowód, że predyspozycje do pracy w IT mają zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. W moim zespole 57% stanowią kobiety, a w całym dziale, li-
czącym 100 osób, jest to 22%. 

REDAKCJA: Jakie kompetencje są potrzebne? Kto sprawdzi się 
w tej branży i będzie czuł satysfakcję?
S.: W zależności od stanowiska będą wymagane inne kompetencje 
twarde, natomiast kompetencje miękkie są podobne dla wszystkich 
stanowisk. Na pewno potrzebna jest umiejętność analitycznego 
myślenia. Ważna jest też komunikatywność, ponieważ – wbrew po-
wszechnym wyobrażeniom – jest to praca z ludźmi, zespołowa – trze-
ba umieć przedstawić argumenty, zaprezentować swoją wizję, wyja-
śnić różne zagadnienia nie tylko osobom technicznym. 
M.: To, co dzisiaj obowiązuje w IT, za rok już może nie być aktualne. 
Ważna jest więc naturalna ciekawość, dociekliwość i bycie na bieżąco. 
Płeć nie ma tutaj znaczenia. Cały czas się uczymy, więc potrzebna jest 
wewnętrzna motywacja i zainteresowanie technologiami. Kluczowe 
jest to, czy lubisz to, co robisz. 

REDAKCJA: Jakie możliwości rozwoju oferuje Grupa Pracuj? 
Co przynosi największą satysfakcję?
M.: W Grupie Pracuj panuje bardzo otwarta atmosfera. Cenię sobie 
również samodzielność i decyzyjność. Zadania, które wykonujemy, 
mają jasno sprecyzowany cel biznesowy. Największą satysfakcję daje 
jednak to, że robimy coś użytecznego dla innych i wdrażamy rozwiąza-
nia, dzięki którym proces szukania pracy jest łatwiejszy, szybszy i przy-
jemniejszy. 

REDAKCJA: Ścieżka rozwoju: menedżerska czy ekspercka? 
Jakie są ich zalety?
M.: Gdy zaczynałam 9 lat temu pracę w Grupie Pracuj, dział IT składał 
się z 15 osób, a teraz liczy 100. Miałam więc okazję rosnąć wraz z firmą. 
Wdrażałam nowe osoby, byłam koordynatorem jednego zespołu, póź-
niej kilku zespołów, aż awansowałam na stanowisko menedżerskie. Dla 
mnie zarządzanie w IT jest połączeniem informatyki i psychologii. Ważna 
jest wiedza techniczna i biznesowa, ale też budowanie relacji z ludźmi. 
To oznacza różne wyzwania. Menedżer nie tylko przekazuje wiedzę, ale 
też wysłuchuje pomysłów zespołu, rozmawia, wspiera. Odpowiedzialny 
jest za motywowanie pracowników, a jak wiadomo w branży IT rotacja 
jest duża, bo pracodawcy bardzo zabiegają o specjalistów. 
S.: Stanowisko eksperckie pozwala wykorzystać wcześniejsze doświad-
czenia i zdobytą wiedzę merytoryczną. Nie jestem przypisana do jed-
nego projektu, wspieram różnych projektantów. Pracuję zarówno przy 
rozwiązaniach dla rekruterów, jak i użytkowników portalu Pracuj.pl. 

REDAKCJA: IT kojarzy się z atrakcyjnymi zarobkami i benefita-
mi. Dlaczego jeszcze warto pracować w tym obszarem?
S.: Branża cały czas się zmienia i dużo się w niej dzieje, co uważam 
za zaletę. Oferuje też elastyczność jeśli chodzi o zdobywanie nowych 
kwalifikacji. Znam osoby, które np. były testerami, a później zostały 
scrum masterami albo ze stanowiska projektanta przeszły na sta-
nowisko: front end developera. Możliwości rozwoju są bardzo duże. 
Pracowników szukają nie tylko polskie, ale też zagraniczne firmy. 

REDAKCJA: Co byście poradziły osobom, które chciałyby 
spróbować swoich sił w IT? 
S.: W środowisku IT ludzie bardzo sobie pomagają, dzielą się wiedzą, 
chcą wspólnie działać. Nie wiem, czy jest jakaś inna branża, w której była-
by aż taka otwartość. Dlatego polecam udział w spotkaniach typu meet 
up. W Warszawie, ale też w innych dużych miastach, jest wiele takich 
inicjatyw. Spotkania służą propagowaniu wiedzy IT i wymianie doświad-
czeń. Można posłuchać o pracy na różnych stanowiskach i budować sieć 
kontaktów. Jeśli chcemy poznać jakieś konkretne narzędzia, poćwiczyć 
i przekonać się, czy nam się taka praca podoba, to polecam udział w kur-
sach internetowych. Warto też dołączyć się do grup dyskusyjnych.
M.: Zachęcam do zrobienia przeglądu stanowisk, których jest bardzo 
dużo. Bo IT to nie jest wyłącznie programowanie! Następnie warto zasta-
nowić się nad swoimi naturalnymi predyspozycjami i tym, gdzie można 
je wykorzystać. Jeśli ktoś np. lubi rozwiązywać łamigłówki i jest precyzyj-
ny, może odnaleźć się na stanowisku analityka. Jeśli ktoś na studiach do-
brze czuł się w roli lidera, to może zarządzanie projektami IT jest dobrym 
kierunkiem. Osoby ze zmysłem estetycznym, lubiące rysować również są 
potrzebne – na stanowiskach związanych z grafiką komputerową.

REDAKCJA: Dziękujemy za rozmowę! 

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi inicjatywami w obszarze IT, 
zapraszamy do śledzenia profili Grupy Pracuj w mediach społecznościowych.
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REDAKCJA: Jesteście absolwentkami studiów informatycz-
nych. Ten wybór był od zawsze oczywisty, czy może decyzja 
przyszła spontanicznie?
SYLWIA: Komputery zawsze były obecne w moim życiu. Pasja infor-
matyczna przechodziła różne etapy. W liceum byłam w klasie informa-
tycznej, lubiłam matematykę i zdawałam ją na maturze. W tamtym cza-
sie interesowałam się też budowaniem stron HTML, więc informatyka 
stała się naturalnym, kolejnym etapem. 
MARTA: Wybierając klasę w liceum o profilu matematyczno-fizycz-
nym wiedziałam, że później wybiorę jakiś kierunek ścisły. Informatykę 
podpowiedział mi tata, żartując na temat nieograniczonej ilości cza-
su spędzanej przed komputerem. Duże znaczenie miała też wymiana 
studencka w Hiszpanii, gdzie zobaczyłam świat technologii od strony 
wartości biznesowej, klienta, użytkownika i utwierdziłam się w przeko-
naniu, że właśnie w takim kierunku chcę się rozwijać. 

REDAKCJA: Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest bardzo 
duże. Nietrudno więc o pierwszą pracę i zdobywanie nowych 
doświadczeń.
S.: Już na studiach wiedziałam, że zamiast programowaniem wolę zaj-
mować się budową systemów informatycznych. Na początku praco-
wałam jako trener w firmie szkoleniowej, później byłam testerem opro-
gramowania, następnie zostałam analitykiem biznesowym. W Grupie 
Pracuj jestem już 8 lat i przeszłam drogę od stanowiska specjalistycz-
nego do eksperta. 
M.: Na studiach odbywałam praktyki w różnych firmach informa-
tycznych. W Grupie Pracuj znalazłam zatrudnienie na ostatnim roku 
studiów. Zaczynałam jako projektant systemów informatycznych, 
a obecnie zarządzam pionem – Design Studio, zajmującym się pracą 
z produktem – od analizy danych i badania koncepcji po przygotowa-
nie rozwiązań i przekazanie ich do wdrożenia. 

REDAKCJA: Coraz więcej kobiet zdaje na studia techniczne. 
Powstają różne projekty i akcje zachęcające kobiety do nauk 
ścisłych, ale wciąż jeszcze funkcjonują różne stereotypy 
i mity…
M.: Uczennice szkół podstawowych i średnich bardzo często mają wy-
sokie oceny z matematyki i innych przedmiotów ścisłych. To najlepszy 
dowód, że predyspozycje do pracy w IT mają zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. W moim zespole 57% stanowią kobiety, a w całym dziale, li-
czącym 100 osób, jest to 22%. 

REDAKCJA: Jakie kompetencje są potrzebne? Kto sprawdzi się 
w tej branży i będzie czuł satysfakcję?
S.: W zależności od stanowiska będą wymagane inne kompetencje 
twarde, natomiast kompetencje miękkie są podobne dla wszystkich 
stanowisk. Na pewno potrzebna jest umiejętność analitycznego 
myślenia. Ważna jest też komunikatywność, ponieważ – wbrew po-
wszechnym wyobrażeniom – jest to praca z ludźmi, zespołowa – trze-
ba umieć przedstawić argumenty, zaprezentować swoją wizję, wyja-
śnić różne zagadnienia nie tylko osobom technicznym. 
M.: To, co dzisiaj obowiązuje w IT, za rok już może nie być aktualne. 
Ważna jest więc naturalna ciekawość, dociekliwość i bycie na bieżąco. 
Płeć nie ma tutaj znaczenia. Cały czas się uczymy, więc potrzebna jest 
wewnętrzna motywacja i zainteresowanie technologiami. Kluczowe 
jest to, czy lubisz to, co robisz. 

REDAKCJA: Jakie możliwości rozwoju oferuje Grupa Pracuj? 
Co przynosi największą satysfakcję?
M.: W Grupie Pracuj panuje bardzo otwarta atmosfera. Cenię sobie 
również samodzielność i decyzyjność. Zadania, które wykonujemy, 
mają jasno sprecyzowany cel biznesowy. Największą satysfakcję daje 
jednak to, że robimy coś użytecznego dla innych i wdrażamy rozwiąza-
nia, dzięki którym proces szukania pracy jest łatwiejszy, szybszy i przy-
jemniejszy. 

REDAKCJA: Ścieżka rozwoju: menedżerska czy ekspercka? 
Jakie są ich zalety?
M.: Gdy zaczynałam 9 lat temu pracę w Grupie Pracuj, dział IT składał 
się z 15 osób, a teraz liczy 100. Miałam więc okazję rosnąć wraz z firmą. 
Wdrażałam nowe osoby, byłam koordynatorem jednego zespołu, póź-
niej kilku zespołów, aż awansowałam na stanowisko menedżerskie. Dla 
mnie zarządzanie w IT jest połączeniem informatyki i psychologii. Ważna 
jest wiedza techniczna i biznesowa, ale też budowanie relacji z ludźmi. 
To oznacza różne wyzwania. Menedżer nie tylko przekazuje wiedzę, ale 
też wysłuchuje pomysłów zespołu, rozmawia, wspiera. Odpowiedzialny 
jest za motywowanie pracowników, a jak wiadomo w branży IT rotacja 
jest duża, bo pracodawcy bardzo zabiegają o specjalistów. 
S.: Stanowisko eksperckie pozwala wykorzystać wcześniejsze doświad-
czenia i zdobytą wiedzę merytoryczną. Nie jestem przypisana do jed-
nego projektu, wspieram różnych projektantów. Pracuję zarówno przy 
rozwiązaniach dla rekruterów, jak i użytkowników portalu Pracuj.pl. 

REDAKCJA: IT kojarzy się z atrakcyjnymi zarobkami i benefita-
mi. Dlaczego jeszcze warto pracować w tym obszarem?
S.: Branża cały czas się zmienia i dużo się w niej dzieje, co uważam 
za zaletę. Oferuje też elastyczność jeśli chodzi o zdobywanie nowych 
kwalifikacji. Znam osoby, które np. były testerami, a później zostały 
scrum masterami albo ze stanowiska projektanta przeszły na sta-
nowisko: front end developera. Możliwości rozwoju są bardzo duże. 
Pracowników szukają nie tylko polskie, ale też zagraniczne firmy. 

REDAKCJA: Co byście poradziły osobom, które chciałyby 
spróbować swoich sił w IT? 
S.: W środowisku IT ludzie bardzo sobie pomagają, dzielą się wiedzą, 
chcą wspólnie działać. Nie wiem, czy jest jakaś inna branża, w której była-
by aż taka otwartość. Dlatego polecam udział w spotkaniach typu meet 
up. W Warszawie, ale też w innych dużych miastach, jest wiele takich 
inicjatyw. Spotkania służą propagowaniu wiedzy IT i wymianie doświad-
czeń. Można posłuchać o pracy na różnych stanowiskach i budować sieć 
kontaktów. Jeśli chcemy poznać jakieś konkretne narzędzia, poćwiczyć 
i przekonać się, czy nam się taka praca podoba, to polecam udział w kur-
sach internetowych. Warto też dołączyć się do grup dyskusyjnych.
M.: Zachęcam do zrobienia przeglądu stanowisk, których jest bardzo 
dużo. Bo IT to nie jest wyłącznie programowanie! Następnie warto zasta-
nowić się nad swoimi naturalnymi predyspozycjami i tym, gdzie można 
je wykorzystać. Jeśli ktoś np. lubi rozwiązywać łamigłówki i jest precyzyj-
ny, może odnaleźć się na stanowisku analityka. Jeśli ktoś na studiach do-
brze czuł się w roli lidera, to może zarządzanie projektami IT jest dobrym 
kierunkiem. Osoby ze zmysłem estetycznym, lubiące rysować również są 
potrzebne – na stanowiskach związanych z grafiką komputerową.

REDAKCJA: Dziękujemy za rozmowę! 

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi inicjatywami w obszarze IT, 
zapraszamy do śledzenia profili Grupy Pracuj w mediach społecznościowych.
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Mariola Jakubek
Senior HR Business Partner, HB Reavis Poland. Mariola Jakubek 
dołączyła do zespołu HB Reavis w listopadzie 2014 roku. 
Odpowiada za wszystkie procesy związane z zasobami 
ludzkimi w polskim oddziale firmy, w obszarach takich 
jak: kadry i rekrutacje, rozwój i szkolenia, płace i benefity, 
employer branding, a także komunikacja wewnętrzna i relacje 
pracownicze. Posiada 14 lat doświadczenia w branży HR. 
Wcześniej pracowała w Honeywell oraz Randstad Infostaff 
Warsaw. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na 
kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła też 
studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami 
oraz Public Relations we Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

Porozmawiajmy 

o biurze
Wzór na idealne biuro nie istnieje. Pytając 

o wymarzone otoczenie w miejscu pracy, niemal 
zawsze usłyszymy inną odpowiedź w przypadku 

prawnika, programisty, marketingowca czy 
analityka w dużej firmie BPO. Stworzenie biura, 

które pozwoli najskuteczniej wpłynąć na 
efektywność pracowników i optymalizację 

procesów biznesowych zachodzących 
wewnątrz organizacji, nie jest możliwe bez 

dogłębnej analizy firmy na wielu płaszczyznach. 

Kreatywność to słowo-klucz w każdej dyskusji o planowaniu biura. 
Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nowe pokolenie wcho-

dzące na rynek pracy, przykłada dużo większą wagę do jakości prze-
strzeni, w której spędza czas od poniedziałku do piątku, niż jeszcze kilka 
lat temu. Przyjazne, inspirujące biuro jest wyróżnikiem i przewagą kon-
kurencyjną. Fakt ten dostrzega coraz więcej organizacji, jednak wciąż 
stosunkowo niewiele z nich sięga po opinie własnych pracowników. 
Tymczasem są oni najlepszym źródłem informacji o plusach i minu-
sach obecnej siedziby oraz oczekiwaniach względem nowej lokalizacji 
– często niedostrzegalnych z perspektywy gabinetu prezesa. Według 
Marioli Jakubek, Senior HR Business Partnera w firmie deweloperskiej 
HB Reavis Poland: „Faza diagnostyczna, poprzedzająca właściwe pro-
jektowanie, to kluczowy etap tworzenia przestrzeni biurowej. Nawet 
biuro w świetnym budynku, zaplanowane przez topowych architek-
tów może okazać się niewypałem, jeśli pracownicy nie będą uczestni-
kami dialogu z zarządem firmy oraz projektantami”.

ILU PRACOWNIKÓW, TYLE OCZEKIWAŃ 
Z oczywistych względów, biuro powinno odzwierciedlać kulturę organi-
zacyjną firmy i wartości, w które wierzy, a także charakter branży, w któ-
rej działa. Jednak na pierwszym miejscu zawsze warto postawić ludzi. 
Współczesne firmy to prawdziwe konglomeraty osób nie tylko o różnych 
specjalizacjach zawodowych, ale też odmiennych charakterach i tempe-
ramentach. Część z nich spędza cały dzień przed monitorem komputera, 
inni przez większość dnia są na spotkaniach poza budynkiem, a jeszcze 
inni prowadzą w biurze częste i głośne rozmowy telefoniczne. Bez zna-
jomości przyzwyczajeń oraz modeli pracy każdej z tych grup nie da się 
zaprojektować przestrzeni, gdzie każdy z pracowników będzie się czuł 
dobrze i pracował wydajnie. Jednocześnie, wraz ze wzrostem zatrudnie-
nia oraz coraz częstszej współpracy pomiędzy różnymi działami, kluczo-
wym elementem staje się wymiana informacji i pomysłów – jeden z fun-
damentów sprawnego funkcjonowania oraz innowacyjności organizacji. 

WSPIERAJĄC KOMUNIKACJĘ
„Jeszcze kilka lat temu proces urządzenia nowego biura był stosunkowo 
prosty: firma wybierała odpowiedni dla siebie budynek, dokonywała wy-
boru pomiędzy osławionym open space’em a tradycyjnym układem ga-
binetowym, wybierała kolor mebli i pracownikom pozostawało już tylko 
czekać na mniej lub bardziej oczekiwaną przeprowadzkę. Rewolucja tech-
nologiczna, ewolucja stylu pracy i zarządzania, a także wzrost konkuren-
cyjności rynku pracy, zmieniły zasady gry” – komentuje Mariola Jakubek.
Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej pracowników oczekuje przestrze-
ni, w której wydzielone są strefy przeznaczone do wykonywania kon-
kretnych działań: miejsca do pracy grupowej i w ciszy (niekoniecznie 
w postaci zamkniętych pokojów!), elastyczne stanowiska dla pracow-
ników mobilnych, tradycyjne sale konferencyjne. Do tego dochodzą 

przestrzenie służące do bardziej lub mniej formalnych spotkań czy 
warsztatów. W kreatywnym biurze nie może też zabraknąć funkcjonal-
nej, łatwo dostępnej kuchni, a także stref relaksu – wszakże praktyka 
pokazuje, że to w takich miejscach często rodzą się najlepsze pomysły. 
Jednak i tym razem warto zapytać pracowników o ich oczekiwania 
– uszczęśliwianie ich na siłę hamakami czy stołem do gry piłkarzyki, 
może okazać się jedynie zbędnym wydatkiem.
Nie można także zapomnieć o aspekcie zdrowotnym – biuro bo-
wiem wpływa istotnie na nasz stan fizyczny i mentalny. Właściwie 
zaprojektowana przestrzeń, uzupełniona ergonomicznymi meblami, 
ma ogromne znaczenie w kontekście dbania o kręgosłup czy wzrok. 
Dodatkowo, elementy wyposażenia biura mogą koić albo wręcz „draż-
nić” naszą psychikę, przez co pod koniec dnia czujemy się mniej lub 
bardziej wyczerpani. Liczba chorób psychosomatycznych – wywoła-
nych często długotrwającym i silnym stresem – oraz liczba schorzeń 
ortopedycznych powoduje, że pracodawcy powinni zastanowić się 
nad tym, czy ich biuro sprzyja aktywności ruchowej pracowników i czy 
ich pracownicy mają gdzie się zrelaksować i uspokoić zmysły. 

PO CO TO WSZYSTKO
Nowoczesne, kreatywne biuro to jeden z dowodów reagowania firmy 
na zmieniającą się rzeczywistość i nowe wyzwania. A takim jest po-
trzeba przyciągania nowych talentów oraz umiejętne zatrzymywanie 
najbardziej zdolnych i wykwalifikowanych w czasach, gdy globalne 
analizy wykazują, że nawet połowa pracowników deklaruje, że obecne 
biuro uniemożliwia im efektywną pracę.
„Im więcej osób zaangażujemy w dyskusję o tym, jak ma wyglądać nasze 
biuro, tym większa szansa, że efekt końcowy będzie satysfakcjonujący. 
Dyskusje moderowane przez specjalistów powinny w pierwszej kolejno-
ści dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób korzystamy z biura, w któ-
rych jego częściach bywamy najczęściej i jakie czynności tam wykonu-
jemy. Dopiero potem można skupić się na konkretnych rozwiązaniach 
architektonicznych i wykończeniowych” – mówi Mariola Jakubek. 
Coraz więcej firm skłania się ku opracowaniu dedykowanej, cało-
ściowej strategii dotyczącej ich biur i środowiska pracy. Co ważne, 
są wśród nich nie tylko duże firmy międzynarodowe, ale też krajowe 
przedsiębiorstwa, które chcą budować swoją pozycję jako cenionego 
pracodawcy. Zaaranżowanie biura na nowo, czy też przeprowadzka do 
całkowicie nowego miejsca, to zazwyczaj spore wyzwanie, ale warto 
potraktować je jako doświadczenie, które zaprocentuje.
Firmy często nie zdają sobie sprawy, że w dzisiejszych czasach postę-
pującej digitalizacji, przy zupełnie innych oczekiwaniach młodych po-
koleń, przy bieżącej i przyszłej sytuacji na rynku pracy oraz w otoczeniu 
ekonomicznym, w jakim przyszło nam żyć i pracować, nie można po-
zwolić sobie na niespójność pomiędzy modelem biznesowym, kulturą 
firmy i otoczeniem, w jakim pracownicy mają tworzyć wartość firmy. Bo 
przecież, na koniec dnia, chodzi o efektywność biznesową, prawda? 
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Kreatywność to słowo-klucz w każdej dyskusji o planowaniu biura. 
Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nowe pokolenie wcho-

dzące na rynek pracy, przykłada dużo większą wagę do jakości prze-
strzeni, w której spędza czas od poniedziałku do piątku, niż jeszcze kilka 
lat temu. Przyjazne, inspirujące biuro jest wyróżnikiem i przewagą kon-
kurencyjną. Fakt ten dostrzega coraz więcej organizacji, jednak wciąż 
stosunkowo niewiele z nich sięga po opinie własnych pracowników. 
Tymczasem są oni najlepszym źródłem informacji o plusach i minu-
sach obecnej siedziby oraz oczekiwaniach względem nowej lokalizacji 
– często niedostrzegalnych z perspektywy gabinetu prezesa. Według 
Marioli Jakubek, Senior HR Business Partnera w firmie deweloperskiej 
HB Reavis Poland: „Faza diagnostyczna, poprzedzająca właściwe pro-
jektowanie, to kluczowy etap tworzenia przestrzeni biurowej. Nawet 
biuro w świetnym budynku, zaplanowane przez topowych architek-
tów może okazać się niewypałem, jeśli pracownicy nie będą uczestni-
kami dialogu z zarządem firmy oraz projektantami”.

ILU PRACOWNIKÓW, TYLE OCZEKIWAŃ 
Z oczywistych względów, biuro powinno odzwierciedlać kulturę organi-
zacyjną firmy i wartości, w które wierzy, a także charakter branży, w któ-
rej działa. Jednak na pierwszym miejscu zawsze warto postawić ludzi. 
Współczesne firmy to prawdziwe konglomeraty osób nie tylko o różnych 
specjalizacjach zawodowych, ale też odmiennych charakterach i tempe-
ramentach. Część z nich spędza cały dzień przed monitorem komputera, 
inni przez większość dnia są na spotkaniach poza budynkiem, a jeszcze 
inni prowadzą w biurze częste i głośne rozmowy telefoniczne. Bez zna-
jomości przyzwyczajeń oraz modeli pracy każdej z tych grup nie da się 
zaprojektować przestrzeni, gdzie każdy z pracowników będzie się czuł 
dobrze i pracował wydajnie. Jednocześnie, wraz ze wzrostem zatrudnie-
nia oraz coraz częstszej współpracy pomiędzy różnymi działami, kluczo-
wym elementem staje się wymiana informacji i pomysłów – jeden z fun-
damentów sprawnego funkcjonowania oraz innowacyjności organizacji. 

WSPIERAJĄC KOMUNIKACJĘ
„Jeszcze kilka lat temu proces urządzenia nowego biura był stosunkowo 
prosty: firma wybierała odpowiedni dla siebie budynek, dokonywała wy-
boru pomiędzy osławionym open space’em a tradycyjnym układem ga-
binetowym, wybierała kolor mebli i pracownikom pozostawało już tylko 
czekać na mniej lub bardziej oczekiwaną przeprowadzkę. Rewolucja tech-
nologiczna, ewolucja stylu pracy i zarządzania, a także wzrost konkuren-
cyjności rynku pracy, zmieniły zasady gry” – komentuje Mariola Jakubek.
Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej pracowników oczekuje przestrze-
ni, w której wydzielone są strefy przeznaczone do wykonywania kon-
kretnych działań: miejsca do pracy grupowej i w ciszy (niekoniecznie 
w postaci zamkniętych pokojów!), elastyczne stanowiska dla pracow-
ników mobilnych, tradycyjne sale konferencyjne. Do tego dochodzą 

przestrzenie służące do bardziej lub mniej formalnych spotkań czy 
warsztatów. W kreatywnym biurze nie może też zabraknąć funkcjonal-
nej, łatwo dostępnej kuchni, a także stref relaksu – wszakże praktyka 
pokazuje, że to w takich miejscach często rodzą się najlepsze pomysły. 
Jednak i tym razem warto zapytać pracowników o ich oczekiwania 
– uszczęśliwianie ich na siłę hamakami czy stołem do gry piłkarzyki, 
może okazać się jedynie zbędnym wydatkiem.
Nie można także zapomnieć o aspekcie zdrowotnym – biuro bo-
wiem wpływa istotnie na nasz stan fizyczny i mentalny. Właściwie 
zaprojektowana przestrzeń, uzupełniona ergonomicznymi meblami, 
ma ogromne znaczenie w kontekście dbania o kręgosłup czy wzrok. 
Dodatkowo, elementy wyposażenia biura mogą koić albo wręcz „draż-
nić” naszą psychikę, przez co pod koniec dnia czujemy się mniej lub 
bardziej wyczerpani. Liczba chorób psychosomatycznych – wywoła-
nych często długotrwającym i silnym stresem – oraz liczba schorzeń 
ortopedycznych powoduje, że pracodawcy powinni zastanowić się 
nad tym, czy ich biuro sprzyja aktywności ruchowej pracowników i czy 
ich pracownicy mają gdzie się zrelaksować i uspokoić zmysły. 

PO CO TO WSZYSTKO
Nowoczesne, kreatywne biuro to jeden z dowodów reagowania firmy 
na zmieniającą się rzeczywistość i nowe wyzwania. A takim jest po-
trzeba przyciągania nowych talentów oraz umiejętne zatrzymywanie 
najbardziej zdolnych i wykwalifikowanych w czasach, gdy globalne 
analizy wykazują, że nawet połowa pracowników deklaruje, że obecne 
biuro uniemożliwia im efektywną pracę.
„Im więcej osób zaangażujemy w dyskusję o tym, jak ma wyglądać nasze 
biuro, tym większa szansa, że efekt końcowy będzie satysfakcjonujący. 
Dyskusje moderowane przez specjalistów powinny w pierwszej kolejno-
ści dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób korzystamy z biura, w któ-
rych jego częściach bywamy najczęściej i jakie czynności tam wykonu-
jemy. Dopiero potem można skupić się na konkretnych rozwiązaniach 
architektonicznych i wykończeniowych” – mówi Mariola Jakubek. 
Coraz więcej firm skłania się ku opracowaniu dedykowanej, cało-
ściowej strategii dotyczącej ich biur i środowiska pracy. Co ważne, 
są wśród nich nie tylko duże firmy międzynarodowe, ale też krajowe 
przedsiębiorstwa, które chcą budować swoją pozycję jako cenionego 
pracodawcy. Zaaranżowanie biura na nowo, czy też przeprowadzka do 
całkowicie nowego miejsca, to zazwyczaj spore wyzwanie, ale warto 
potraktować je jako doświadczenie, które zaprocentuje.
Firmy często nie zdają sobie sprawy, że w dzisiejszych czasach postę-
pującej digitalizacji, przy zupełnie innych oczekiwaniach młodych po-
koleń, przy bieżącej i przyszłej sytuacji na rynku pracy oraz w otoczeniu 
ekonomicznym, w jakim przyszło nam żyć i pracować, nie można po-
zwolić sobie na niespójność pomiędzy modelem biznesowym, kulturą 
firmy i otoczeniem, w jakim pracownicy mają tworzyć wartość firmy. Bo 
przecież, na koniec dnia, chodzi o efektywność biznesową, prawda? 
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Projektant rozwiązań z zakresu Mixed 
Reality Experience czy Algorithm 
Mechanic to zdaniem HSBC zawody 
przyszłości w sektorze bankowym. 

Sztuczna inteligencja 
nie jest najważniejsza

Alex De Vine
Head of Digital Engineering w HSBC, ekspert z zakresu 
nowoczesnych technologii z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w bankowości. Obecnie odpowiedzialny za prowadzenie 
zespołów pracujących w HSBC Service Delivery (Polska) 
w metodyce Agile. Umożliwia ona dostarczanie globalnych 
rozwiązań cyfrowych przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii, praktyk i narzędzi.

Raport pt. „Przewaga człowieczeństwa: siła ludzi” (oryg. „Human 
advantage: the power of people”) spogląda w przyszłość kariery 

w bankowości. Prezentuje sześć perspektywicznych zawodów, o za-
skakujących jak dla tego sektora nazwach, i wizję wpływu, jaki cyfrowa 
rewolucja będzie miała na role pełnione przez ludzi w pracy.
„Wiele ról i stanowisk pracy jutra jest dziś dla nas jeszcze nieznanych”, 
mówi Alex De Vine, Head of Digital Engineering w HSBC. „Jedno jest 
jednak pewne – sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzkiej inteligencji. 
Umiejętne łączenie najlepszych rozwiązań technologicznych z siłą lu-
dzi będzie decydowało o tym, czy doświadczenia klientów ze współ-
pracy z bankiem będą świetne, zamiast być jedynie dobre”, dodaje.
Analiza przeprowadzona przez autorów raportu na zlecenie HSBC, od-
nośnie wyzwań i szans, wobec których staje sektor bankowy, progno-
zuje sześć zawodów przyszłości dla tej branży.

MIXED REALITY EXPERIENCE DESIGNER
Coraz popularniejsza jest opinia, że mieszana lub rozszerzona rzeczywi-
stość (mixed reality, MR/augmented reality, AR) będzie naszym głównym 
oknem dostępu do cyfrowego świata w przyszłości. Dodawanie cyfro-
wej nakładki na rzeczywistość umożliwia tworzenie postaci i obiektów, 
jakie tylko można sobie wyobrazić. Można umieszczać je w przestrzeni 
realnej tak, jakby istniały naprawdę, co będzie prawdopodobnie wyko-
rzystywane w spełnianiu niektórych potrzeb bankowych w przyszłości. 
Kluczowe kompetencje: najbardziej poszukiwaną umiejętnością 
w tym obszarze będzie projektowanie złożonych, trójwymiarowych 
interfejsów, tak, aby korzystanie z nich było proste i intuicyjne – wy-
magając od ich autora umiejętności estetycznego projektowania, 
brandingu, znajomości mechaniki trójwymiarowej i tworzenia pozy-
tywnych doświadczeń dla użytkownika.

ALGORITHM MECHANIC
Coraz więcej procesów decyzyjnych wspieranych jest przez zastosowanie 
algorytmów, zasilanych wieloma strumieniami danych w celu usprawnie-
nia wnioskowania. Algorytmy te funkcjonują jednak w środowisku szybko 
zmieniających się regulacji, dynamicznego obiegu informacji i ewolucji 
oferty produktowej. Pożądaną na rynku pracy zdolnością będzie syste-
matyczne dopracowywanie tych algorytmów, w celu optymalizacji do-
świadczeń klientów banków i unikanie sytuacji typu „computer says no...”.
Kluczowe kompetencje: w związku z przechodzeniem na techno-
logie z niewielką ilością kodów źródłowych lub wręcz bez kodów, rola 
ta będzie wymagała wiedzy nt. finansów, umiejętności z zakresu zarzą-
dzania ryzykiem i projektowania usług – te umiejętności będą nawet 
bardziej pożądane niż biegłość w zagadnieniach technicznych.

CONVERSATIONAL INTERFACE DESIGNER
Maszyny stały się bardziej ludzkie w interakcjach z człowiekiem z biegiem 
lat. Chatboty są już wykorzystywane w bankowości w celu udzielania 
odpowiedzi na proste pytania i do gromadzenia informacji. Podczas gdy 
do niedawna instrukcje dla maszyn miały postać linijek skomplikowanych
kodów, dziś możemy mówić do maszyn, a one zinterpretują nasze po-
trzeby. Projektowanie interfejsów konwersacyjnych jest umiejętnością 
zyskującą na popularności z uwagi na fakt, że umożliwia lepsze wy-

korzystanie głosowych i tekstowych chatbotów. Jej znaczenie będzie 
rosło wraz z wchodzeniem tej technologii do komputerowego main-
stream’u. 
Kluczowe kompetencje: budowanie naturalnych interfejsów, które 
nie tylko umożliwiają szybszą obsługę klienta, ale także pozytywnie za-
skakują czy wręcz zachwycają użytkowników – a to wymaga kombina-
cji kreatywności, zdolności językowych i antropologicznego wyczucia.

UNIVERSAL SERVICE ADVISOR
Granice między cyfrowym, fizycznym i zdalnym środowiskiem świad-
czenia usług zacierają się. W każdym momencie dany klient może po-
trzebować wsparcia w oddziale, przez aplikację mobilną, telefon lub 
w rzeczywistości mieszanej czy rozszerzonej. Wraz ze wzrostem popu-
larności mieszanej rzeczywistości, jako łącznika między ludźmi a maszy-
nami, wysoko wykwalifikowani doradcy ds. usług, którzy mogą wspierać 
klientów swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wielu typów usług, 
będą w stanie płynnie przechodzić między wirtualną a fizyczną rzeczy-
wistością w dowolnym czasie, aby spełnić oczekiwania klientów. 
Kluczowe kompetencje: do najważniejszych umiejętności dorad-
ców klienta w przyszłości będzie należało połączenie wiedzy o pro-
duktach z doskonałymi zdolnościami komunikacji z klientem i empatią.

DIGITAL PROCESS ENGINEER
Wiele interakcji między bankiem a klientem – od nawiązania współpracy 
do wydania nowej karty w miejsce utraconej – przebiega zgodnie z ustan-
daryzowanymi procesami, które łączą w sobie: dbałość o bezpieczeń-
stwo i zgodność z wymogami regulacyjnymi z dążeniem do świadczenia 
usług w sposób przyjazny dla klienta. Postęp w tej dziedzinie prawdopo-
dobnie przyspieszy, podobnie jak stopień złożoności opisanych proce-
sów, ponieważ łączą one komponenty usługowe i informacyjne z wielu 
źródeł. Inżynier procesów cyfrowych, gromadzi, analizuje i optymalizuje 
ich przepływy w celu maksymalizacji wydajności i minimalizacji zakłóceń. 
Kluczowe kompetencje: do najważniejszych umiejętności inżyniera 
procesów cyfrowych będzie należeć dociekliwość, rozumienie dużych 
i połączonych ze sobą przepływów danych, zdolność diagnozowania 
problemów i identyfikacji „wąskich gardeł” oraz kreatywność, ważna 
w prototypowaniu i testowaniu rozwiązań.

PARTNERSHIP GATEWAY ENABLER
W coraz bardziej połączonym świecie biznesowym, cyfrowe relacje 
z partnerami bankowymi, takimi jak fintechy czy globalne firmy tech-
nologiczne, będą wymagały dokładnego monitorowania, odpowied-
niego pielęgnowania i negocjacji. W warunkach przepływu pieniędzy 
i danych klientów między organizacjami, ktoś będzie musiał pilnować 
sposobów, w jaki te transakcje są wykorzystywane i dbać o to, aby było 
to robione zgodnie z zasadami etyki, przy jednoczesnym zapewnieniu 
efektywności procesów i ich zgodności z regulacjami. 
Kluczowe kompetencje: specjaliści ds. wsparcia współpracy z partnera-
mi będą musieli łączyć techniczną wiedzę nt. cyfrowych interfejsów z wie-
dzą o bezpieczeństwie i zarządzaniu ryzykiem. Bardzo cenne będą także 
umiejętności komunikacyjne w zakresie budowania relacji z partnerami.

NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jak wynika z raportu HSBC, gdy brakuje kandydatów o odpowiednich 
kompetencjach w obszarze technologii, kluczowe stają się: potrzeba 
rozwoju umiejętności pracowników i nauka przez całe życie.
„Ogromną rolą pracodawców jest pomaganie ludziom w kontynuacji 
ich rozwoju ososbistego, umożliwiając obecnym pracownikom ciągłe 
poszerzanie kompetencji”, mówi Alex De Vine. 
„Tworzymy kulturę, która zachęca pracowników HSBC do obserwowania 
otaczającego świata przez cyfrowe okulary, zmieniając nasze myślenie, 
aby móc dostarczać lepszych rozwiązań naszym klientom”, dodaje. 
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Alex De Vine
Head of Digital Engineering w HSBC, ekspert z zakresu 
nowoczesnych technologii z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w bankowości. Obecnie odpowiedzialny za prowadzenie 
zespołów pracujących w HSBC Service Delivery (Polska) 
w metodyce Agile. Umożliwia ona dostarczanie globalnych 
rozwiązań cyfrowych przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii, praktyk i narzędzi.

Raport pt. „Przewaga człowieczeństwa: siła ludzi” (oryg. „Human 
advantage: the power of people”) spogląda w przyszłość kariery 

w bankowości. Prezentuje sześć perspektywicznych zawodów, o za-
skakujących jak dla tego sektora nazwach, i wizję wpływu, jaki cyfrowa 
rewolucja będzie miała na role pełnione przez ludzi w pracy.
„Wiele ról i stanowisk pracy jutra jest dziś dla nas jeszcze nieznanych”, 
mówi Alex De Vine, Head of Digital Engineering w HSBC. „Jedno jest 
jednak pewne – sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzkiej inteligencji. 
Umiejętne łączenie najlepszych rozwiązań technologicznych z siłą lu-
dzi będzie decydowało o tym, czy doświadczenia klientów ze współ-
pracy z bankiem będą świetne, zamiast być jedynie dobre”, dodaje.
Analiza przeprowadzona przez autorów raportu na zlecenie HSBC, od-
nośnie wyzwań i szans, wobec których staje sektor bankowy, progno-
zuje sześć zawodów przyszłości dla tej branży.

MIXED REALITY EXPERIENCE DESIGNER
Coraz popularniejsza jest opinia, że mieszana lub rozszerzona rzeczywi-
stość (mixed reality, MR/augmented reality, AR) będzie naszym głównym 
oknem dostępu do cyfrowego świata w przyszłości. Dodawanie cyfro-
wej nakładki na rzeczywistość umożliwia tworzenie postaci i obiektów, 
jakie tylko można sobie wyobrazić. Można umieszczać je w przestrzeni 
realnej tak, jakby istniały naprawdę, co będzie prawdopodobnie wyko-
rzystywane w spełnianiu niektórych potrzeb bankowych w przyszłości. 
Kluczowe kompetencje: najbardziej poszukiwaną umiejętnością 
w tym obszarze będzie projektowanie złożonych, trójwymiarowych 
interfejsów, tak, aby korzystanie z nich było proste i intuicyjne – wy-
magając od ich autora umiejętności estetycznego projektowania, 
brandingu, znajomości mechaniki trójwymiarowej i tworzenia pozy-
tywnych doświadczeń dla użytkownika.

ALGORITHM MECHANIC
Coraz więcej procesów decyzyjnych wspieranych jest przez zastosowanie 
algorytmów, zasilanych wieloma strumieniami danych w celu usprawnie-
nia wnioskowania. Algorytmy te funkcjonują jednak w środowisku szybko 
zmieniających się regulacji, dynamicznego obiegu informacji i ewolucji 
oferty produktowej. Pożądaną na rynku pracy zdolnością będzie syste-
matyczne dopracowywanie tych algorytmów, w celu optymalizacji do-
świadczeń klientów banków i unikanie sytuacji typu „computer says no...”.
Kluczowe kompetencje: w związku z przechodzeniem na techno-
logie z niewielką ilością kodów źródłowych lub wręcz bez kodów, rola 
ta będzie wymagała wiedzy nt. finansów, umiejętności z zakresu zarzą-
dzania ryzykiem i projektowania usług – te umiejętności będą nawet 
bardziej pożądane niż biegłość w zagadnieniach technicznych.

CONVERSATIONAL INTERFACE DESIGNER
Maszyny stały się bardziej ludzkie w interakcjach z człowiekiem z biegiem 
lat. Chatboty są już wykorzystywane w bankowości w celu udzielania 
odpowiedzi na proste pytania i do gromadzenia informacji. Podczas gdy 
do niedawna instrukcje dla maszyn miały postać linijek skomplikowanych
kodów, dziś możemy mówić do maszyn, a one zinterpretują nasze po-
trzeby. Projektowanie interfejsów konwersacyjnych jest umiejętnością 
zyskującą na popularności z uwagi na fakt, że umożliwia lepsze wy-

korzystanie głosowych i tekstowych chatbotów. Jej znaczenie będzie 
rosło wraz z wchodzeniem tej technologii do komputerowego main-
stream’u. 
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nie tylko umożliwiają szybszą obsługę klienta, ale także pozytywnie za-
skakują czy wręcz zachwycają użytkowników – a to wymaga kombina-
cji kreatywności, zdolności językowych i antropologicznego wyczucia.
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Granice między cyfrowym, fizycznym i zdalnym środowiskiem świad-
czenia usług zacierają się. W każdym momencie dany klient może po-
trzebować wsparcia w oddziale, przez aplikację mobilną, telefon lub 
w rzeczywistości mieszanej czy rozszerzonej. Wraz ze wzrostem popu-
larności mieszanej rzeczywistości, jako łącznika między ludźmi a maszy-
nami, wysoko wykwalifikowani doradcy ds. usług, którzy mogą wspierać 
klientów swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wielu typów usług, 
będą w stanie płynnie przechodzić między wirtualną a fizyczną rzeczy-
wistością w dowolnym czasie, aby spełnić oczekiwania klientów. 
Kluczowe kompetencje: do najważniejszych umiejętności dorad-
ców klienta w przyszłości będzie należało połączenie wiedzy o pro-
duktach z doskonałymi zdolnościami komunikacji z klientem i empatią.

DIGITAL PROCESS ENGINEER
Wiele interakcji między bankiem a klientem – od nawiązania współpracy 
do wydania nowej karty w miejsce utraconej – przebiega zgodnie z ustan-
daryzowanymi procesami, które łączą w sobie: dbałość o bezpieczeń-
stwo i zgodność z wymogami regulacyjnymi z dążeniem do świadczenia 
usług w sposób przyjazny dla klienta. Postęp w tej dziedzinie prawdopo-
dobnie przyspieszy, podobnie jak stopień złożoności opisanych proce-
sów, ponieważ łączą one komponenty usługowe i informacyjne z wielu 
źródeł. Inżynier procesów cyfrowych, gromadzi, analizuje i optymalizuje 
ich przepływy w celu maksymalizacji wydajności i minimalizacji zakłóceń. 
Kluczowe kompetencje: do najważniejszych umiejętności inżyniera 
procesów cyfrowych będzie należeć dociekliwość, rozumienie dużych 
i połączonych ze sobą przepływów danych, zdolność diagnozowania 
problemów i identyfikacji „wąskich gardeł” oraz kreatywność, ważna 
w prototypowaniu i testowaniu rozwiązań.

PARTNERSHIP GATEWAY ENABLER
W coraz bardziej połączonym świecie biznesowym, cyfrowe relacje 
z partnerami bankowymi, takimi jak fintechy czy globalne firmy tech-
nologiczne, będą wymagały dokładnego monitorowania, odpowied-
niego pielęgnowania i negocjacji. W warunkach przepływu pieniędzy 
i danych klientów między organizacjami, ktoś będzie musiał pilnować 
sposobów, w jaki te transakcje są wykorzystywane i dbać o to, aby było 
to robione zgodnie z zasadami etyki, przy jednoczesnym zapewnieniu 
efektywności procesów i ich zgodności z regulacjami. 
Kluczowe kompetencje: specjaliści ds. wsparcia współpracy z partnera-
mi będą musieli łączyć techniczną wiedzę nt. cyfrowych interfejsów z wie-
dzą o bezpieczeństwie i zarządzaniu ryzykiem. Bardzo cenne będą także 
umiejętności komunikacyjne w zakresie budowania relacji z partnerami.

NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jak wynika z raportu HSBC, gdy brakuje kandydatów o odpowiednich 
kompetencjach w obszarze technologii, kluczowe stają się: potrzeba 
rozwoju umiejętności pracowników i nauka przez całe życie.
„Ogromną rolą pracodawców jest pomaganie ludziom w kontynuacji 
ich rozwoju ososbistego, umożliwiając obecnym pracownikom ciągłe 
poszerzanie kompetencji”, mówi Alex De Vine. 
„Tworzymy kulturę, która zachęca pracowników HSBC do obserwowania 
otaczającego świata przez cyfrowe okulary, zmieniając nasze myślenie, 
aby móc dostarczać lepszych rozwiązań naszym klientom”, dodaje. 
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Kalina Kordalska
Ekspert w Pionie Personalnym, realizujący projekty employer 
brandingowe oraz aktywności związane z wellbeingiem. 
Zajmuje się także dbałością o komfort i zdrowie pracowników 
oraz troską o dobre relacje pomiędzy pracodawcą a 
pracownikami.

Kaufland 

wyższy poziom korzyściwyższy poziom korzyści

Kaufland 

Zwykło się mówić, że sport to zdrowie. W Kauflandzie przenieśliśmy to powiedzenie 
na wyższy poziom. Nasi pracownicy mogą korzystać z firmowego klubu fitness oraz brać udział 

w licznych inicjatywach o charakterze zdrowotnym i sportowym.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Naszym celem jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy, które spra-
wia, że nasi pracownicy mają lepsze samopoczucie, więcej energii, a co 
za tym idzie, pracują efektywnie. Działania promujące zdrowie, które 
prowadzimy w naszej firmie, są jednym ze sposobów na zwiększenie po-
czucia satysfakcji, zaangażowania czy lojalności wobec firmy. Promocja 

świadomości zdrowotnej wśród pracowników jest dla nas niezwykle 
istotna, gdyż zdajemy sobie sprawę, że sport i zdrowy styl życia to naj-
zdrowsze uzależnienie. Sport nie tylko wspomaga nasze zdrowie i kon-
dycję, ale też pozytywnie wpływa na nasz nastrój. Ludzie, którzy choć 
trochę się ruszają, mają więcej energii, lepszy humor oraz samopoczucie.
Koncepcję poprawy jakości życia naszych pracowników oparliśmy na 
sześciu filarach: ruch, odżywianie, równowaga, walka z nałogami, profi-
laktyka oraz krwiodawstwo. 

BENEFITY TO ZA MAŁO?
Benefity na dzisiejszym rynku pracy to już nie przywilej, a absolutna 
konieczność. Pracodawcy, by pozyskać najbardziej wykwalifikowanych 
pracowników lub zatrzymać w firmie tych najbardziej wartościowych, 
często prześcigają się w oferowanych świadczeniach dodatkowych. 
W naszej firmie zapewniamy naszym pracownikom m.in. prywatną 

opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wy-
poczynku, bony i paczki na święta czy kartę sportową. Wszystkie te 
dodatkowe świadczenia niewątpliwe stanowią czynnik wpływający na 
poczucie bezpieczeństwa pracowników. Zdajemy sobie jednak spra-
wę, że to nie wystarczy – dziś pracodawca chcący zadbać o pracowni-
ka, powinien również pomyśleć o jego kondycji psychofizycznej. 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Zależy nam, aby nasi pracownicy byli zdrowi i czerpali satysfakcję 
z pracy i z życia. Dlatego też zachęcamy ich, aby brali udział w licz-
nych działaniach prozdrowotnych i sportowych, które są finansowa-
ne przez firmę. W tym roku nasi pracownicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w imprezach biegowych: w biegu kobiet, nocnym półmarato-
nie czy w biegu firmowym. Ważne jest, że naszą aktywność fizyczną 
łączymy z pomaganiem: najczęściej zyski z poszczególnych biegów są 
przeznaczane na rzecz najbardziej potrzebujących. 
Udział w imprezach sportowych ma również dodatkowy, ważny z na-
szego punktu widzenia aspekt – integrację. W naszej firmie pracuje 
ponad szesnaście tysięcy osób, które rzadko mają okazję spotkać się ze 
sobą, a imprezy biegowe są do tego dobrą sposobnością. Pracownicy 
ze wszystkich obszarów działalności naszej firmy – z centrali, centrów 
dystrybucyjnych i z marketów mogą się wtedy spotkać, rywalizować ze 
sobą, wzajemnie dopingować, odpocząć w naszej strefie relaksu czy 
skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą.
Jedną z takich okazji było 60-dniowe wyzwanie sportowe. W ogólno-
polskiej, międzyfirmowej rywalizacji wzięło udział piętnaście 5-osobo-
wych drużyn z naszej firmy, które rywalizowały między sobą na licz-
bę przebytych kroków, a także w konkurencji rowerowej i biegowej. 
Wszyscy uczestnicy pokonali łącznie 182 000 kilometrów, zdarli setki 
par butów i wypili niezliczoną ilość wody… ale opłacało się. Drużyny 
miały możliwość zgłaszania organizacji pożytku publicznego, a na-
stępnie głosowania na tę, której chcieliby przekazać środki wpłacone 
przez firmy za udział w rywalizacji. Członkowie drużyn wspólnie zdecy-
dowali, że pieniądze uzbierane w tej edycji challenge’u zostaną przeka-
zane fundacji, pod której opieką jest nasz chory pracownik. 
W naszej firmie organizujemy także akcje krwiodawstwa. W ostat-
niej akcji, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wzięło udział kilkudziesięciu pracow-
ników naszej firmy, którzy dzielnie zakasali rękawy w słusznej sprawie.

A W PRZERWIE… 
Od kwietnia tego roku pracownicy naszej wrocławskiej centrali mogą 
korzystać z firmowego, doskonale wyposażonego klubu fitness oraz 

własnej restauracji serwującej zdrowe śniadania, obiady i przekąski. 
Kilka razy w tygodniu możemy udać się na konsultacje z trenerem 
personalnym, który pomoże w ustaleniu planu treningowego, lub na 
zajęcia sportowe tj. tabata, zdrowy kręgosłup, stretching, pilates czy 
zajęcia z trenerem biegania. Dla osób, które zamiast zajęć sportowych 
wolą dowiedzieć się, w jaki sposób żyć, aby utrzymywać równowagę, 
przygotowujemy wykłady dotyczące wydajności, radzenia sobie ze 
stresem czy wypaleniem zawodowym, a dla osób chcących zdrowo 
się odżywiać – konsultacje z dietetykiem. 
Ponadto koledzy i koleżanki z naszych trzech centrów dystrybucyjnych 
mogą nieodpłatnie korzystać z działających tam gabinetów fizjotera-
peutycznych. Dzięki konsultacjom z fizjoterapeutami pracownicy mi-
nimalizują negatywne skutki obciążeń związanych z pracą fizyczną, co 
poprawia na ich komfort pracy. Program stworzony z myślą o pracow-
nikach magazynów pozwala na zachowanie dobrej kondycji zdrowot-
nej i zapobieganie kontuzjom. Skupia się na prawidłowym przygoto-
waniu do pracy fizycznej, nauce ergonomii, masażu i rehabilitacji.

DO PRACY NA DWÓCH KÓŁKACH
Nie zapominamy również o rowerzystach – aby dobrze przygotować 
rower do sezonu, nasi pracownicy mogli skorzystać z dwudniowe-
go, specjalnie przygotowanego dla nich serwisu rowerowego, pod-
czas którego profesjonalni serwisanci dokonali drobnych napraw, 
a policjanci z okolicznego komisariatu policji znakowali nasze rowery. 
Wiemy jednak, że bezpieczeństwo rowerzysty na drodze to nie tylko 
sprawnie działający układ hamulcowy. To przede wszystkim świado-
mość tego, co może nas spotkać w czasie jazdy na dwóch kółkach 
– dlatego też zwieńczeniem naszego dnia rowerzysty był wykład do-
tyczący bezpieczeństwa na drodze.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Wydatki poniesione na inicjatywy promujące zdrowie szybko zwracają 
się w postaci zmniejszenia rotacji pracowniczej i zwiększenia wskaźnika 
retencji. Mamy nadzieję, że poprzez aktywności promujące zdrowie przy-
czyniamy się do poprawienia kondycji psychofizycznej naszych pracow-
ników i zachęcamy ich do tworzenia mikrospołeczności, które wzajemnie 
się wspierają, dopingują w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. 
Wartości wywodzące się wprost ze sportu – dynamika, efektywność, fair 
play – to również nasze wartości, zgodnie z którymi staramy się postępo-
wać w codziennej pracy. Warto również pamiętać, że pracownik, który 
angażuje się w inicjatywy o charakterze prozdrowotnym czy sportowym 
ma większą motywację do pracy i mnóstwo świeżych pomysłów – a taki 
pracownik stan owi największą wartość dla każdej organizacji. 
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zane fundacji, pod której opieką jest nasz chory pracownik. 
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Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wzięło udział kilkudziesięciu pracow-
ników naszej firmy, którzy dzielnie zakasali rękawy w słusznej sprawie.

A W PRZERWIE… 
Od kwietnia tego roku pracownicy naszej wrocławskiej centrali mogą 
korzystać z firmowego, doskonale wyposażonego klubu fitness oraz 

własnej restauracji serwującej zdrowe śniadania, obiady i przekąski. 
Kilka razy w tygodniu możemy udać się na konsultacje z trenerem 
personalnym, który pomoże w ustaleniu planu treningowego, lub na 
zajęcia sportowe tj. tabata, zdrowy kręgosłup, stretching, pilates czy 
zajęcia z trenerem biegania. Dla osób, które zamiast zajęć sportowych 
wolą dowiedzieć się, w jaki sposób żyć, aby utrzymywać równowagę, 
przygotowujemy wykłady dotyczące wydajności, radzenia sobie ze 
stresem czy wypaleniem zawodowym, a dla osób chcących zdrowo 
się odżywiać – konsultacje z dietetykiem. 
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mogą nieodpłatnie korzystać z działających tam gabinetów fizjotera-
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nikach magazynów pozwala na zachowanie dobrej kondycji zdrowot-
nej i zapobieganie kontuzjom. Skupia się na prawidłowym przygoto-
waniu do pracy fizycznej, nauce ergonomii, masażu i rehabilitacji.

DO PRACY NA DWÓCH KÓŁKACH
Nie zapominamy również o rowerzystach – aby dobrze przygotować 
rower do sezonu, nasi pracownicy mogli skorzystać z dwudniowe-
go, specjalnie przygotowanego dla nich serwisu rowerowego, pod-
czas którego profesjonalni serwisanci dokonali drobnych napraw, 
a policjanci z okolicznego komisariatu policji znakowali nasze rowery. 
Wiemy jednak, że bezpieczeństwo rowerzysty na drodze to nie tylko 
sprawnie działający układ hamulcowy. To przede wszystkim świado-
mość tego, co może nas spotkać w czasie jazdy na dwóch kółkach 
– dlatego też zwieńczeniem naszego dnia rowerzysty był wykład do-
tyczący bezpieczeństwa na drodze.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Wydatki poniesione na inicjatywy promujące zdrowie szybko zwracają 
się w postaci zmniejszenia rotacji pracowniczej i zwiększenia wskaźnika 
retencji. Mamy nadzieję, że poprzez aktywności promujące zdrowie przy-
czyniamy się do poprawienia kondycji psychofizycznej naszych pracow-
ników i zachęcamy ich do tworzenia mikrospołeczności, które wzajemnie 
się wspierają, dopingują w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. 
Wartości wywodzące się wprost ze sportu – dynamika, efektywność, fair 
play – to również nasze wartości, zgodnie z którymi staramy się postępo-
wać w codziennej pracy. Warto również pamiętać, że pracownik, który 
angażuje się w inicjatywy o charakterze prozdrowotnym czy sportowym 
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pracownik stan owi największą wartość dla każdej organizacji. 
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Katarzyna Rudko
HR Consultant. W Netcompany od ponad dwóch lat zajmuje 
się rekrutacją Programistów (.NET, Java, CRM, Information 
and Data Management) oraz Employer Brandingiem 
i współpracą z organizacjami studenckimi.

dobrze? Czy mogę coś robić lepiej? Co w ogóle mogę robić i dlaczego 
nikt się mnie nie pyta o to, co ja chcę robić?”.

IT PEOPLE LEADING IT PEOPLE
Rozpoczynając pracę w Netcompany od razu dołączasz do zespołu 
realizując zadania w komercyjnym projekcie rozwoju oprogramowania 
już pierwszego dnia przydzielamy osobę tzw. Buddiego, który przez 
najbliższe trzy miesiące będzie bezpośrednim wsparciem w poznaniu 
firmy oraz projektu. Buddy jest odpowiedzialny za szybkie wprowa-
dzenie do zadań oraz pomoc we wszystkich potencjalnych rozterkach 
związanych z nową pracą. Dodatkowo w naszej organizacji każdy 
Specjalista ma przydzieloną osobę, która jest odpowiedzialna za jego 
rozwój i pomaga w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Mentorem jest zazwyczaj Manager lub Senior Developer, którego staż 
w organizacji jest na tyle długi, by móc zaoferować najlepsze wspar-
cie w zakresie rozwoju kariery, umiejętności oraz ogólnego dobrego 
samopoczucia w firmie, szczególnie w perspektywie pracy w płaskich 
i projektowych strukturach.
W zależności od potrzeby pracownika Mentor przyjmuje wiele różnych 
ról: od „sparring partnera”, przez osobę, która może  doradzić, przeka-
zać wiedzę, otworzyć drzwi i pomóc nawiązać kontakt z odpowiedni-
mi osobami technicznymi oraz przekazać konstruktywną informację 
zwrotną pomocną w dalszej realizacji zadań Pracownika. Dodatkowo 

Wznieś swoją karierę 
na wyższy poziom
Filozofia Netcompany jest prosta – naszą 
największą wartością są nasi pracownicy, więc 
im są lepsi i zdolniejsi jako jednostki, tym 
jesteśmy silniejsi jako firma.

O NAS
Netcompany od 2000 roku realizuje usługi 
informatyczne i strategiczne projekty IT, 
które przyspieszają cyfrową transformację 
przedsiębiorstw. Wśród oferowanych przez 
nas rozwiązań można znaleźć między innymi 
platformy cyfrowe, systemy podstawowe oraz 
usługi w zakresie zarządzania i utrzymania 
infrastruktury informatycznej. W prowadzeniu 
projektów kierujemy się poczuciem 
odpowiedzialności za jego sukces. Wierzymy, 
że biorąc odpowiedzialność rozwijamy szereg 
umiejętności, a doświadczenie pokazało 
nam, że obdarzanie pracowników zaufaniem 
już od początku współpracy pozwala im na 
szybsze rozwijanie umiejętności miękkich 
i technicznych oraz sprawne realizowanie 
projektów. 

Stąd bardzo ważnym elementem rozwoju naszych pracowników 
jest Program Mentorski. Nie chcemy stosować podejścia, które na-

zywamy „coffee machine feedback”, a którego doświadcza wiele osób 
w różnych organizacjach. Znacie to uczucie, kiedy otrzymujecie od 
swojego przełożonego informację „Robisz dobrą robotę, rób tak dalej!” 
następnie zastanawiając się „Ale w sumie co mam robić dalej? Co robię 

może być mediatorem i wsparciem w razie problemów oraz przede 
wszystkim kolegą, z którym można luźno porozmawiać na kawie lub 
na piwie po pracy. 
W Netcompany chcemy mieć pewność, że każda osoba w organizacji 
ma poczucie, że może wykorzystać swoje mocne strony oraz otrzymu-
je wyzwania odpowiednie do swojego poziomu doświadczenia i wie-
dzy. Efektem tych działań jest poczucie, że praca jest czymś więcej, niż 
tylko pracą – że mamy wpływ, możemy dzielić się swoimi uwagami 
i być wysłuchanym oraz pracować w miłej atmosferze.
Podstawą naszego biznesu są wysoko wykwalifikowani specjaliści 
IT, dlatego w Netcompany zaprojektowaliśmy różne ścieżki kariery, 
które pozwalają naszym pracownikom na rozwój ich najsilniejszych 
kompetencji.
1. Ścieżka konsultancka – każdy nowy pracownik zaczyna od ścież-

ki konsultanta, czyli programisty, który dąży do rozwoju wiedzy na 
temat szerszego portfolio różnych technologii, a nawet języków 
oprogramowania. Bierze udział w pełnym cyklu rozwoju systemu, 
gdzie w grę wchodzi również element komunikacji z Klientem

2. Ścieżka specjalistyczna – jest to kierunek dla Pracowników, którzy 
chcą stać się ekspertami w nieco węższej dziedzinie technologicznej 

3. Ścieżka architekta – dla osób, które świetnie sprawdzają się w za-
daniach związanych z projektowaniem architektury systemów

4. Ścieżka programistyczna – różniąca się od ścieżki Konsultanta 
uczestnictwem w krótszych i szybszych projektach skoncentrowa-
nych na rozwoju funkcjonalności systemów, wprowadzaniu zmian 
czy reagowania na błędy w kodzie aplikacji uniemożliwiających jej 
prawidłowe działanie.

Niezależnie od wybranej ścieżki nasi pracownicy mogą oczekiwać 
szkoleń oraz certyfikacji. Zależy nam, żeby czuli, że ich wiedza tech-
niczna, projektowa czy umiejętności miękkie pozwalały im na pełne 
zrozumienie naszej metodyki i efektywne uczestnictwo w projektach 
– stworzyliśmy autorski program szkoleń Netcompany Academy. 
Dzięki temu na różnych ścieżkach kariery nasi pracownicy mogą 
podnosić swoje kwalifikacje w zakresie: zagadnień technicznych (ta-
kich jak programowanie, projektowanie architektury, CI, CD, testy jed-
nostkowe i TDD, integracja systemów, bezpieczeństwo), ale również 
autoprezentacji, komunikacji, zarządzania projektem czy zarządzania 
zespołem, które pomagają we współpracy z klientami i współpra-
cownikami.

Netcompany w pełni pokrywa koszty certyfikacji i materiałów, zarówno 
tych, które są w kręgu najczęściej używanych przez nas technologii – Java, 
Microsoft, Oracle ale również takich które wchodzą w zakres danego 
projektu lub były ustalone z Mentorem w ramach indywidualnej ścieżki 
rozwoju i zainteresowań Pracownika. Osoby certyfikujące się często przy-
gotowują się do egzaminów wspólnie, co umożliwiają im spotkania w ra-
mach „study groups”, do których każdy może dołączyć. Kwalifikacje i za-
interesowania technologiczne są również wzmacniane w ramach „Centre 
of Excellence”, czyli grup, które są prowadzone przez Pracowników, aby 
umożliwić i ułatwić dzielenie się wiedzą. Dzięki rozwiązaniom narzędzio-
wym dostęp do nich i uczestnictwo są niezwykle proste.

WE ARE COMMITED 
Program mentorski i Netcompany Academy od wielu lat pomaga nam 
w kształtowaniu najlepszych specjalistów i tym samym w realizacji 
najbardziej wymagających i skomplikowanych projektów dla naszych 
klientów. W Netcompany wszystkie osoby na stanowiskach leaderskich 
i managerskich to specjaliści, którzy awansowali w ramach ich ścieżki 
kariery, zawsze są to osoby z wykształceniem w obrębie IT. Uważamy, 
że nasz model biznesowy jest najbardziej efektywny i dopasowany do 
potrzeb naszych Pracowników, tak aby szybko i sprawnie mogli rozwijać 
się w ramach naszej organizacji i świadomie kształtować dalszą karierę. 

Autorzy: Katarzyna Rudko, Aneta Baraś

Sprawdź nasz profil 
Facebook – netcompanypl

Strona www – netcompany.com/pl/Kariera
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może być mediatorem i wsparciem w razie problemów oraz przede 
wszystkim kolegą, z którym można luźno porozmawiać na kawie lub 
na piwie po pracy. 
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niczna, projektowa czy umiejętności miękkie pozwalały im na pełne 
zrozumienie naszej metodyki i efektywne uczestnictwo w projektach 
– stworzyliśmy autorski program szkoleń Netcompany Academy. 
Dzięki temu na różnych ścieżkach kariery nasi pracownicy mogą 
podnosić swoje kwalifikacje w zakresie: zagadnień technicznych (ta-
kich jak programowanie, projektowanie architektury, CI, CD, testy jed-
nostkowe i TDD, integracja systemów, bezpieczeństwo), ale również 
autoprezentacji, komunikacji, zarządzania projektem czy zarządzania 
zespołem, które pomagają we współpracy z klientami i współpra-
cownikami.

Netcompany w pełni pokrywa koszty certyfikacji i materiałów, zarówno 
tych, które są w kręgu najczęściej używanych przez nas technologii – Java, 
Microsoft, Oracle ale również takich które wchodzą w zakres danego 
projektu lub były ustalone z Mentorem w ramach indywidualnej ścieżki 
rozwoju i zainteresowań Pracownika. Osoby certyfikujące się często przy-
gotowują się do egzaminów wspólnie, co umożliwiają im spotkania w ra-
mach „study groups”, do których każdy może dołączyć. Kwalifikacje i za-
interesowania technologiczne są również wzmacniane w ramach „Centre 
of Excellence”, czyli grup, które są prowadzone przez Pracowników, aby 
umożliwić i ułatwić dzielenie się wiedzą. Dzięki rozwiązaniom narzędzio-
wym dostęp do nich i uczestnictwo są niezwykle proste.

WE ARE COMMITED 
Program mentorski i Netcompany Academy od wielu lat pomaga nam 
w kształtowaniu najlepszych specjalistów i tym samym w realizacji 
najbardziej wymagających i skomplikowanych projektów dla naszych 
klientów. W Netcompany wszystkie osoby na stanowiskach leaderskich 
i managerskich to specjaliści, którzy awansowali w ramach ich ścieżki 
kariery, zawsze są to osoby z wykształceniem w obrębie IT. Uważamy, 
że nasz model biznesowy jest najbardziej efektywny i dopasowany do 
potrzeb naszych Pracowników, tak aby szybko i sprawnie mogli rozwijać 
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Pepcooltura!
Sprawdź, czym jest

Pepcooltura!
Katarzyna Nowak
Kierownik ds. szkoleń i rozwoju w Pepco Poland. 
Odpowiada za planowanie i realizację działań rozwojowych 
dla pracowników Centrali i Centrum Dystrybucji.

oprócz standardowych części, jak szkolenie BHP czy instruktaż stano-
wiskowy, zawiera również inne szkolenia. Jego celem jest przygoto-
wanie pracownika do pracy w firmie, poznanie innych pracowników, 
strategii, wizji i misji firmy, a także podstawowych procesów, narzędzi 
i systemów.
 Prezentacja o firmie pozwala poznać bliżej Pepco i jej pozycję na 
rynku, historię, kulturę naszej organizacji, strukturę firmy oraz procesy 
wspierające pracowników.
 Moduł IT przybliża pracownikom systemy i narzędzia informatyczne, 
z których korzystamy w firmie. 
Ważny element szkolenia stanowi moduł dotyczący kultury orga-
nizacyjnej firmy. Przygotowaliśmy specjalny warsztat, który zatytuło-
waliśmy „Pepcooltura, czyli wartości w działaniu”. Pozwala on nowym 
pracownikom zapoznać się i zrozumieć wartości Pepco. Zależało nam 
na tym, żeby cały warsztat był odzwierciedleniem kultury Pepco, po-
cząwszy od nazwy warsztatu, przez sposób prowadzenia, aż do tre-
ści. Pepcooltura jest zestawieniem kilku słów: Pepco, cool i kultura. 
Podstawą komunikacji podczas tego szkolenia jest bezpośredniość, 
partnerska relacja z uczestnikami oraz luźna, nieformalna atmosfera. 
Udaje nam się to nawet teraz, gdy centrala jest tak duża i rozrosła się do 
prawie 600 pracowników.
 Wspólna wycieczka po wszystkich zakamarkach firmy ma im 
ułatwić poruszanie się w organizacji, zwłaszcza w pierwszych tygo-
dniach pracy. 
Integralną częścią procesu tzw. onboardingu jest spotkanie z na-
szym Dyrektorem Generalnym, który osobiście wita wszystkich no-
wych na pokładzie. Rob zawsze chce poznać chociaż kilka szczegółów 

Zastanawiasz się, czy dasz radę w pierwszej 
pracy? Nie wiesz, jak odnaleźć się na początku 
w nowej organizacji i czy na pewno ścieżka 
rozwoju będzie dopasowana do Ciebie? 
Zobacz, jak o wszystkie te obszary dba taki 
pracodawca, jak Pepco, o czym opowiada 
Katarzyna Nowak. 

Na co może liczyć świeżo zrekrutowany pracownik Państwa 
firmy?
KATARZYNA NOWAK: Nowi pracownicy już od pierwszych dni pra-
cy mogą liczyć na udział w specjalnie przygotowanym dla nich pro-
gramie wdrożeniowym, który nazwaliśmy „Witaj w Pepco”. Program, 

Pepcooltura!

o każdym nowym pracowniku. Dzięki temu, spotykając ich na koryta-
rzu, rozpoznaje ich. A z drugiej strony nowi pracownicy mają okazję 
dowiedzieć się czegoś więcej o historii firmy i jej strategii rozwoju. Poza 
tym, że realizujemy nasze cele biznesowe, jesteśmy bardzo praktyczną, 
skupioną na ludziach firmą o dość nieformalnej atmosferze. Chcemy, 
żeby pracownicy o tym wiedzieli od samego początku.
Ostatnim elementem szkolenia jest 2-dniowa praca w sklepie. Ma 
ona na celu poznanie od podstaw naszego biznesu. To właśnie ta część 
spina klamrą całe wdrożenie. W sklepie poznajemy produkty, sposób 
pracy, a przede wszystkim spotykamy klientów, o których mówimy 
przez cały czas w całym procesie.
Każdy element wdrożenia jest oczywiście świetną okazją do poznania 
przez nowych pracowników swoich współpracowników.

Czy zapewniają Państwo wsparcie pracownikom w kolejnych 
miesiącach pracy? Jak podchodzicie do rozwoju pracowników? 
KATARZYNA NOWAK: Firma jest w trakcie intensywnej ekspansji na 
terenie Polski i w Europie. Zmienia się złożoność organizacji, struktura, 
oczekiwania nie tylko wobec managerów. Chcemy być organizacją 
uczącą się, dlatego krytyczny jest dla nas rozwój przywództwa, de-
legowanie uprawnień i ogólnie dbanie o rozwój i podnoszenie efek-
tywności osoby i całego zespołu. W długoterminowej perspektywie 
ma to nas doprowadzić do efektywniejszego rozwoju talentów i dba-
nie o sukcesję. Dlatego bardzo nam zależy na rozwoju pracownika. 
Inwestujemy w rozwój, bo wiemy, że to nasi pracownicy są częścią 
sukcesu Pepco. Staramy się wspierać pracowników nie tylko podczas 
pierwszych dni pracy. Także później.

Proces dotyczący rozwoju pracowników ma w Państwa firmie 
znaczenie strategiczne. Czy pracownicy otrzymują komplek-
sowy plan swojego rozwoju już na wstępie, czy jest on dopra-
cowywany indywidualnie?
KATARZYNA NOWAK: Na rozwój pracowników w Pepco spogląda-
my z dwóch perspektyw. Z jednej strony są to potrzeby rozwojowe 
wynikające ze strategii i kultury firmy, z drugiej indywidualne potrzeby 
rozwojowe pracowników.
Przykładem strategicznego projektu, jaki rozpoczęliśmy w minionym 
roku, jest projekt rozwoju kompetencji przywódczych – Leadership 
Excellence. Projekt ten jest elementem większej całości i komplekso-
wego podejścia do rozwoju organizacji i ludzi w niej. Przygotowujemy 
managerów do wyzwań związanych z dynamicznym roz-
wojem firmy. Zmieniamy sposób myślenia o pracy z ludź-
mi, zarządzaniu zespołem, czerpaniu korzyści z kapitału 
ludzkiego także w perspektywie długoterminowej.
Indywidualne podejście do rozwoju 
pracowników realizujemy w ramach 
procesu Performance & Development. 
Menedżerowie, pracując na co dzień ze 
swoimi zespołami i wyznaczając im cele 
biznesowe, odpowiadają również za 
wsparcie podwładnych w ich rozwoju. 
Każdy pracownik wraz z menedżerem 
może stworzyć swój Indywidualny 
Plan Rozwojowy. Wskazują w planie 
kompetencje, obszary, które pracownik 
chciałby rozwijać w najbliższych 
kilkunastu miesiącach. Wybrane obszary 
rozwojowe powinny wspierać rozwój 
kompetencji niezbędnych w pierwszej 
kolejności na obecnym stanowisku. 
Natomiast plany obejmują również 
aspiracje zawodowe pracowników. 
Dbamy o to, aby proporcje działań 
rozwojowych planowane były zgodne 
z modelem 70:20:10 (70% działań roz-
wojowych realizowanych podczas 

zadań w pracy, 20% nauki od innych, a 10% działań rozwojowych powin-
ny stanowić szkolenia formalne).  
Wszystkie nasze projekty rozwojowe muszą opierać się o bardzo dobrą 
znajomość biznesu – czyli tego, jakie są potrzeby firmy i pracowników 
na wszystkich szczeblach. Stopniowo projekty rozwojowe wdrażamy 
w innych krajach, w których jesteśmy obecni. A PEPCO funkcjonuje dziś 
już na 11 europejskich rynkach. Wdrażamy projekty rozwojowe w kilku 
etapach. Zaczynamy od analizy sytuacji, np. wyników badania opinii 
pracowniczej. Robimy profilowane ankiety i wywiady menedżerami 
i specjalistami. Dzięki temu na bieżąco monitorujemy jakie są kluczowe 
obszary rozwojowe. Komunikację o programach rozwojowych wspie-
ramy w ogólnodostępnych newsletterach czy też przez dedykowane 
strony www, plakaty. Dostrzegamy, że coraz więcej pracowników bierze 
udział w rekrutacjach wewnętrznych. Ekspansja i rozwój firmy stwarza 
naszym pracownikom możliwość do poznawania nowych obszarów, 
obejmowania nowych ról w organizacji.

Jakie metody i narzędzia rozwojowe dostępne są dla pracow-
ników Państwa firmy?
KATARZYNA NOWAK: Celem naszych działań jest świadome zarzą-
dzanie talentami. W PEPCO korzystamy z doświadczeń pracowników 
reprezentujących rożne pokolenia, różne kultury i różne style pracy. Stąd 
korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi rozwojowych: szkolenia we-
wnętrzne realizowane przez naszych ekspertów i trenerów, zewnętrzne, 
testy kompetencyjne, testy preferencji zawodowych, Insight Discovery, 
informacja zwrotna 360, pigułki wiedzy, szkolenia na platformie elear-
ningowej, biblioteczka firmowa. Dzięki temu możemy zaproponować 
każdemu pracownikowi narzędzia rozwojowe dostosowane do indywi-
dualnych preferencji oraz szkolenia z wielu tematów od „miękkich” zwią-
zanych np. z komunikacją po „twarde” np. z obsługi systemów.
Wszyscy pracownicy mogą korzystać z ogólnodostępnej platformy 
e-learningowej, na której znajduje się ponad 100 krótkich kursów 
e-learningowych z zakresu umiejętności menedżerskich i miękkich. 
Dostępne są one zarówno w języku polskim i angielskim.
Staramy się, aby wszystkie szkolenia były elementem większej całości 
i kompleksowego podejścia do rozwoju organizacji i ludzi w organi-
zacji. 
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o każdym nowym pracowniku. Dzięki temu, spotykając ich na koryta-
rzu, rozpoznaje ich. A z drugiej strony nowi pracownicy mają okazję 
dowiedzieć się czegoś więcej o historii firmy i jej strategii rozwoju. Poza 
tym, że realizujemy nasze cele biznesowe, jesteśmy bardzo praktyczną, 
skupioną na ludziach firmą o dość nieformalnej atmosferze. Chcemy, 
żeby pracownicy o tym wiedzieli od samego początku.
Ostatnim elementem szkolenia jest 2-dniowa praca w sklepie. Ma 
ona na celu poznanie od podstaw naszego biznesu. To właśnie ta część 
spina klamrą całe wdrożenie. W sklepie poznajemy produkty, sposób 
pracy, a przede wszystkim spotykamy klientów, o których mówimy 
przez cały czas w całym procesie.
Każdy element wdrożenia jest oczywiście świetną okazją do poznania 
przez nowych pracowników swoich współpracowników.

Czy zapewniają Państwo wsparcie pracownikom w kolejnych 
miesiącach pracy? Jak podchodzicie do rozwoju pracowników? 
KATARZYNA NOWAK: Firma jest w trakcie intensywnej ekspansji na 
terenie Polski i w Europie. Zmienia się złożoność organizacji, struktura, 
oczekiwania nie tylko wobec managerów. Chcemy być organizacją 
uczącą się, dlatego krytyczny jest dla nas rozwój przywództwa, de-
legowanie uprawnień i ogólnie dbanie o rozwój i podnoszenie efek-
tywności osoby i całego zespołu. W długoterminowej perspektywie 
ma to nas doprowadzić do efektywniejszego rozwoju talentów i dba-
nie o sukcesję. Dlatego bardzo nam zależy na rozwoju pracownika. 
Inwestujemy w rozwój, bo wiemy, że to nasi pracownicy są częścią 
sukcesu Pepco. Staramy się wspierać pracowników nie tylko podczas 
pierwszych dni pracy. Także później.

Proces dotyczący rozwoju pracowników ma w Państwa firmie 
znaczenie strategiczne. Czy pracownicy otrzymują komplek-
sowy plan swojego rozwoju już na wstępie, czy jest on dopra-
cowywany indywidualnie?
KATARZYNA NOWAK: Na rozwój pracowników w Pepco spogląda-
my z dwóch perspektyw. Z jednej strony są to potrzeby rozwojowe 
wynikające ze strategii i kultury firmy, z drugiej indywidualne potrzeby 
rozwojowe pracowników.
Przykładem strategicznego projektu, jaki rozpoczęliśmy w minionym 
roku, jest projekt rozwoju kompetencji przywódczych – Leadership 
Excellence. Projekt ten jest elementem większej całości i komplekso-
wego podejścia do rozwoju organizacji i ludzi w niej. Przygotowujemy 
managerów do wyzwań związanych z dynamicznym roz-
wojem firmy. Zmieniamy sposób myślenia o pracy z ludź-
mi, zarządzaniu zespołem, czerpaniu korzyści z kapitału 
ludzkiego także w perspektywie długoterminowej.
Indywidualne podejście do rozwoju 
pracowników realizujemy w ramach 
procesu Performance & Development. 
Menedżerowie, pracując na co dzień ze 
swoimi zespołami i wyznaczając im cele 
biznesowe, odpowiadają również za 
wsparcie podwładnych w ich rozwoju. 
Każdy pracownik wraz z menedżerem 
może stworzyć swój Indywidualny 
Plan Rozwojowy. Wskazują w planie 
kompetencje, obszary, które pracownik 
chciałby rozwijać w najbliższych 
kilkunastu miesiącach. Wybrane obszary 
rozwojowe powinny wspierać rozwój 
kompetencji niezbędnych w pierwszej 
kolejności na obecnym stanowisku. 
Natomiast plany obejmują również 
aspiracje zawodowe pracowników. 
Dbamy o to, aby proporcje działań 
rozwojowych planowane były zgodne 
z modelem 70:20:10 (70% działań roz-
wojowych realizowanych podczas 

zadań w pracy, 20% nauki od innych, a 10% działań rozwojowych powin-
ny stanowić szkolenia formalne).  
Wszystkie nasze projekty rozwojowe muszą opierać się o bardzo dobrą 
znajomość biznesu – czyli tego, jakie są potrzeby firmy i pracowników 
na wszystkich szczeblach. Stopniowo projekty rozwojowe wdrażamy 
w innych krajach, w których jesteśmy obecni. A PEPCO funkcjonuje dziś 
już na 11 europejskich rynkach. Wdrażamy projekty rozwojowe w kilku 
etapach. Zaczynamy od analizy sytuacji, np. wyników badania opinii 
pracowniczej. Robimy profilowane ankiety i wywiady menedżerami 
i specjalistami. Dzięki temu na bieżąco monitorujemy jakie są kluczowe 
obszary rozwojowe. Komunikację o programach rozwojowych wspie-
ramy w ogólnodostępnych newsletterach czy też przez dedykowane 
strony www, plakaty. Dostrzegamy, że coraz więcej pracowników bierze 
udział w rekrutacjach wewnętrznych. Ekspansja i rozwój firmy stwarza 
naszym pracownikom możliwość do poznawania nowych obszarów, 
obejmowania nowych ról w organizacji.

Jakie metody i narzędzia rozwojowe dostępne są dla pracow-
ników Państwa firmy?
KATARZYNA NOWAK: Celem naszych działań jest świadome zarzą-
dzanie talentami. W PEPCO korzystamy z doświadczeń pracowników 
reprezentujących rożne pokolenia, różne kultury i różne style pracy. Stąd 
korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi rozwojowych: szkolenia we-
wnętrzne realizowane przez naszych ekspertów i trenerów, zewnętrzne, 
testy kompetencyjne, testy preferencji zawodowych, Insight Discovery, 
informacja zwrotna 360, pigułki wiedzy, szkolenia na platformie elear-
ningowej, biblioteczka firmowa. Dzięki temu możemy zaproponować 
każdemu pracownikowi narzędzia rozwojowe dostosowane do indywi-
dualnych preferencji oraz szkolenia z wielu tematów od „miękkich” zwią-
zanych np. z komunikacją po „twarde” np. z obsługi systemów.
Wszyscy pracownicy mogą korzystać z ogólnodostępnej platformy 
e-learningowej, na której znajduje się ponad 100 krótkich kursów 
e-learningowych z zakresu umiejętności menedżerskich i miękkich. 
Dostępne są one zarówno w języku polskim i angielskim.
Staramy się, aby wszystkie szkolenia były elementem większej całości 
i kompleksowego podejścia do rozwoju organizacji i ludzi w organi-
zacji. 
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Lider branży tytoniowej tworzy przyszłość 
bez dymu tytoniowego. 
Warto pracować w Philip Morris!
Od wielu lat odnosimy sukcesy rynkowe, a także jesteśmy w gronie 
najbardziej docenianych pracodawców w Polsce i za granicą. Nasza ambitna 
wizja przyszłości bez dymu tytoniowego staje się rzeczywistością dzięki 
naszym nowatorskim produktom bezdymnym. To właśnie Philip Morris 
zapoczątkował największą w historii branży rewolucję opartą na innowacjach 
i badaniach naukowych. Chcemy, aby w ciągu najbliższej dekady 
zdecydowana większość palaczy w Polsce zamieniła papierosy na produkty 
potencjalnie mniej szkodliwe, a w przyszłości widok osoby z papierosem 
był tak rzadki, jak dzisiaj osób palących fajkę.
Jednak naszym największym atutem są pracownicy. 
Szanujemy różnorodność pracowników i ich samodzielność. 
Inwestujemy w nieustanny rozwój i możliwości zdobywania doświadczenia 
na wielu stanowiskach. W PMI możesz wykorzystać swoje pomysły i pasje, 
dajemy Ci możliwość elastycznej pracy, aby łączyć życie zawodowe 
z realizacją swoich zainteresowań. 
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nie nowego pracownika do organizacji zaczyna się kilka tygodni przed 
rozpoczęciem pracy, kiedy otrzymuje maila od swojego przyszłego sze-
fa. Potwierdza to Anna Długosz, Dział HR, Centrum Usług Wspólnych: 
„Zanim podjęłam pracę w PMI, dostałam maila powitalnego z podsta-
wowymi informacjami o organizacji i nowych obowiązkach i poczułam, 
że firma na mnie czeka.”
Pierwszy dzień to przede wszystkim kawa z przełożonym i poznanie 
zespołu. Potem jest szereg szczegółowo zaplanowanych szkoleń, 
z różnych obszarów, a dla chętnych wycieczka z przewodnikiem po 

krakowskiej fabryce. Nad nowym pracownikiem czuwa in-
dywidualny opiekun, tzw. „buddy” – wprowadza w obo-
wiązki, pomaga poznać kulturę i biznesową wizję firmy.

W PMI ZACZYNASZ NIE TYLKO PRACĘ, 
ALE TAKŻE KARIERĘ
Możesz się rozwijać w różnych specjalizacjach: w dziale Sprzedaży,  
Finansów i Marketingu czy tez Operacyjnym krakowskiej fabryki lub 
Centrum Usług Wspólnych w takich obszarach jak HR, Finanse, Zakupy, 
IT. Klienta stawiamy w centrum wszystkich naszych działań, staramy 
się wyprzedzać jego potrzeby i budować dłogotrwałe relacje oparte 
na zaufaniu i rzetelności. To praca pełna wyzwań, ale otwiera szero-
kie spektrum kariery. Wg statystyk z ostatnich lat, 25% przedstawicieli 
handlowych zmieniło funkcje, działy lub awansowało na stanowiska 
eksperckie lub menedżerskie. 

JAK PMI WSPIERA INDYWIDUALNY ROZWÓJ? 

 
DAMIAN LECIAK, DZIAŁ SPRZEDAŻY: Pracę zaczyna-
łem od podstaw jako przedstawiciel. Dzięki zaangażowa-
niu i ciężkiej pracy, mogłem podejmować nowe obowiąz-
ki w wielu różnych obszarach o rosnącej odpowiedzialno-
ści. Efektem pracy na różnych stanowiskach i zebranych 

doświadczeń był awans na stanowisko Menedżera Rozwoju Handlu.

 
DOMINIKA OSOWIECKA, DZIAŁ SPRZEDAŻY: Swoją 
karierę zawodową w Philip Morris rozpoczęłam w 2015 
roku, na stanowisku Specjalisty Sprzedaży w Terenie. 
Następnie rozwijałam się jako Stażysta w działach 
Marketingu oraz Planowania Komercyjnego i poznałam 

zasady naszej komunikacji z pełnoletnimi konsumentami, by następnie 
objąć stanowisko Kierownika Obszaru Sprzedaży w Warszawie. W firmie 
mierzę się z wieloma wyzwaniami w różnych obszarach biznesu. Rutyna 
tutaj nie istnieje i nigdy nie wiadomo, co czeka Cię jutro  .

 
ADAM PIOTROWSKI, DZIAŁ OPERACYJNY: Karierę 
w PMI rozpocząłem od stażu i wdrażania Lean 
Manufacturing i strategii prewencyjnej dla nowych ma-
szyn. Potem pracowałem jako Inżynier Utrzymania 
Ruchu, Lider Zespołu w dziale Operacyjnym, Inżynier 

Centrum Doskonalenia. Realizując projekty podróżowałem po całym 
świecie. Rola menedżera uświadomiła mi, że jako przełożony jestem 
tak silny, jak mój zespół, a motywacja ludzi jest kluczowa, aby osiągnąć 
sukces. Nasza firma nie tylko rekrutuje ludzi, ale wyszukuje talenty, któ-
re mogą rozwijać się w organizacji.

 
KAMIL NOWAK, DZIAŁ OPERACYJNY: Już podczas sta-
żu otrzymałem duży, ambitny projekt optymalizacji 
kosztów magazynu części zamiennych. Zawsze mo-
głem liczyć na wsparcie szefa i kolegów z zespołu. 
Następnie awansowałem na stanowisko Lidera Zespołu 

w dziale Operacyjnym. Dla tak młodej osoby, zarządzanie doświadczo-
nym zespołem stanowiło duże wyzwanie. Wiele się wtedy nauczyłem. 
Obecnie jestem Menedżerem w dziale Produkcji Filtrów. PMI dba 
o pracowników i ich rozwój. Daje możliwość pracy przy ciekawych pro-
jektach, w różnych działach i w międzykulturowych zespołach – a to 
wszystko w przyjaznej atmosferze. 

Podjęliśmy przełomową decyzję. Rozpoczęliśmy produkcję i sprze-
daż produktów bezdymnych, bo chcemy oferować dorosłym pala-

czom lepszą alternatywę dla palenia papierosów. W dwóch ośrodkach 
badań i rozwoju – w Szwajcarii i Singapurze – zatrudniamy ponad 400 
naukowców, inżynierów i techników, którzy pracują nad potencjalnie 
mniej szkodliwymi produktami zastępującymi papierosy. Czegoś ta-
kiego jeszcze nie było. Wierzymy, że ta zmiana będzie korzystna dla 
naszych konsumentów, a także dla całego społeczeństwa.

CO NAS WYRÓŻNIA? TY!
W Philip Morris o komfort pracownika dba-
my od pierwszych chwil, bo zależy 
nam, by jak najszybciej poczuł się jak 
u siebie. Klimat i otwartość naszej 
firmy kandydaci poznają już na roz-
mowie rekrutacyjnej, a wprowadze-
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Młodzi z wizją,  marki z misją

Aleksandra Owczarek
 Asystentka w dziale Sustainable Business and Communications 
na obszar Polski I krajów bałtyckich w Unilever. Odpowiada 
za komunikację wewnętrzną oraz budowanie zaangażowania 
pracowników. 

EWELINA GAJEWSKA
Brand Manager Dove

MARTYNA KACZMAREK
Brand Manager Ben&Jerry’s

DOMINIKA SZENROK
Brand Building Specialist Domestos

Młodzi z wizją,  marki z misją
Zmieniać świat, to właśnie szansa jaką Unilever 
daje młodym ludziom w Polsce. Dzięki 
ambitnym misjom naszych marek, nasi 
pracownicy odmieniają rzeczywistość tysięcy 
Polaków. Wierzymy, że w młodych ludziach 
drzemie potencjał, w który warto inwestować, 
dlatego powierzamy im zadania, z którymi 
mogą się identyfikować zarówno jako 
pracownicy, konsumenci jak i pełni ideałów 
młodzi ludzie. Tutaj nie robi się kawy, tutaj 
zmienia się świat. 

EWELINA GAJEWSKA, Brand Manager Dove
Swoją karierę w Unilever zaczęła w Londynie, tam pracowała w zespo-
le globalnym marki Domestos, ale Dove zawsze było na jej osobistej 
„bucket list” marek, na których chciała pracować. Dlaczego? Bo sama 
jest kobietą i widzi jak ważna i realna jest tematyka, której dotyka Dove. 
Na co dzień walczy z negatywną samooceną milionów kobiet. Jej 
kampania „Moje Piękno, Moja Historia” opowiadała historię 6 pięknych 
Polek. Nie występowały w niej modelki, czy profesjonalne aktorki, bo 
piękno jest zróżnicowane i można je znaleźć u każdej z nas. „Te kobie-
ty są najlepszą wersją samych siebie i takie poczucie chcemy kreować 
dzięki naszym produktom.” Najważniejsze dla niej to współtworzyć 
markę, z którą może się utożsamiać. Dzięki temu ma większą motywa-
cję do działania i szersze pole do realizacji swoich pomysłów. Wierzy 
w świat, w którym piękno jest źródłem pozytywnych emocji i tę ideę 
chce teraz promować wśród polskich nastolatków dzięki programowi 
Dove Self-Esteem. To był jej osobisty cel, który przywiozła z Londynu, 
bo, jak mówi, Polscy nastolatkowie nie zasługują na to, by mieć naj-
większy problem z pozytywną samooceną w Europie. „Dzięki temu, że 
w Unilever panuje kultura zaufania do młodych ludzi, mogę rozwijać 
swój potencjał i przez to dawać innym podstawy do tego, by wszech-
obecne kanony piękna nie były dla nikogo wyznacznikiem szczęścia 
i nie hamowały ambicji i rozwoju, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas 
jest wyjątkowy.”

DOMINIKA SZENROK, Brand Building Specialist Domestos 
Toalety są czymś przyziemnym, a sprzątanie ich oczywistą koniecz-
nością, dlatego pewnie prościej wyobrazić sobie fascynującą pracę 
z każdą inną kategorią, ale nie ze środkami do sprzątania. Nic bardziej 
mylnego. Jeśli ma się podejście pełne pasji, wszędzie można dokony-
wać ważnych zmian, a marka Domestos jest tego najlepszym dowo-
dem. Już od 5 lat bierze odpowiedzialność za poprawę stanu sanitar-

nego łazienek w polskich szkołach. Tegoroczną edycją akcji Wzorowa 
Łazienka opiekuje się Dominika, która dzięki narzędziom, wiedzy i plat-
formie jaką daje marka Domestos, zmienia rzeczywistość dzieci każ-
dego dnia. „Dzięki temu Domestos nie jest już tylko płynem do toalet, 
ale bodźcem do zmiany, pretekstem, by zrobić coś dla innych, skoro 
ma się możliwości.” Aby dbać o różne aspekty dobra dzieci, program 
działa dwutorowo – pośrednio poprzez lekcje higieny dostosowane do 
wieku uczestników warsztatów i bezpośrednio poprzez generalny re-
mont łazienki dla zwycięskiej szkoły, odnawianie łazienek i zapas płynu 
Domestos dla tych najbardziej zaangażowanych. Widoczne efekty jej 
pracy są czymś, co daje Dominice prawdziwą satysfakcję. Zależało jej, 
żeby współpracować z marką, którą rozumie jako konsument. Jak mówi, 
lubi się wczuć w jego rolę i móc się z nim utożsamiać, a Domestos to 
produkt, który wybiera również dla siebie. „Pracując przy tym projekcie 
mam ogromną wolność działania i przestrzeń do realizacji pomysłów. 
Dostałam kredyt zaufania i widzę efekty moich decyzji. Dzięki zaan-
gażowaniu zespołu pracującego przy tegorocznej edycji programu, 
świadomość akcji jest już teraz większa niż zakładałam, gdy stawiałam 
sobie cele na ten rok.” 
Unilever wierząc w młodych ludzi zapewnia unikalne i bardziej dyna-
miczne podejście do projektów, dzięki któremu mają one szanse real-
nie poprawić jakość życia. 

MARTYNA KACZMAREK, Brand Manager Ben&Jerry’s
Martyna już w liceum udzielała się społecznie. Zaczęła od zorganizo-
wania akcji krwiodawstwa, która dała jej tytuł Zwykłego Bohatera. Do 
dziś nie wie, kto zgłosił ją do nagrody, dla niej najważniejsze były efekty 
jej działania, które zmotywowały ją do założenia fundacji i nieustawa-
niu w staraniu, żeby coś zmienić. Tę taktykę skutecznie i z determinacją 
wciela w życie jako Brand Manager Ben&Jerry’s. Jest osobą odpowie-
dzialną za wyznaczenie długofalowej strategii realizowania misji marki 
– wspierania społeczności LGBT w Polsce. We, że to temat trudny, ale to 
nie ma dla niej znaczenia, bo to idea, w którą wierzy. Ostatnio wspólnie 
z Paradą Równości i Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza odtworzy-
ła tęczę na Placu Zbawiciela w Warszawie by świętować Pride Month. 
Nigdy nie osiada na laurach, w perspektywie długofalowej postawiła 
sobie za cel, przy współpracy z różnymi organizacjami, doprowadzić 
do legalizacji związków partnerskich w Polsce. Jej mottem jest wyko-
rzystywanie własnej wiedzy i umiejętności, a także przestrzeni jaką 
daje biznes, żeby rozwiązywać problemy dzisiejszego społeczeństwa. 
Dla Martyny priorytetem są ludzie i ich potrzeby. Jest osobą zdecydo-
waną i pewną swoich celów, dlatego firmę, w której chciała pracować 
wybierała świadomie. Ogromne możliwości wynikające z programu 
USLP1 i sposób w jaki Unilever pozwala się rozwijać młodym ludziom, 
pozostawiły konkurencję daleko z tyłu. Jak podkreśla „jako zrównowa-
żony biznes Unilever szerzy wartości jej najbliższe, wywiera pozytywny 
wpływ na świat, a ona chce być tego częścią”. 
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Młodzi z wizją,  marki z misją
Zmieniać świat, to właśnie szansa jaką Unilever 
daje młodym ludziom w Polsce. Dzięki 
ambitnym misjom naszych marek, nasi 
pracownicy odmieniają rzeczywistość tysięcy 
Polaków. Wierzymy, że w młodych ludziach 
drzemie potencjał, w który warto inwestować, 
dlatego powierzamy im zadania, z którymi 
mogą się identyfikować zarówno jako 
pracownicy, konsumenci jak i pełni ideałów 
młodzi ludzie. Tutaj nie robi się kawy, tutaj 
zmienia się świat. 

EWELINA GAJEWSKA, Brand Manager Dove
Swoją karierę w Unilever zaczęła w Londynie, tam pracowała w zespo-
le globalnym marki Domestos, ale Dove zawsze było na jej osobistej 
„bucket list” marek, na których chciała pracować. Dlaczego? Bo sama 
jest kobietą i widzi jak ważna i realna jest tematyka, której dotyka Dove. 
Na co dzień walczy z negatywną samooceną milionów kobiet. Jej 
kampania „Moje Piękno, Moja Historia” opowiadała historię 6 pięknych 
Polek. Nie występowały w niej modelki, czy profesjonalne aktorki, bo 
piękno jest zróżnicowane i można je znaleźć u każdej z nas. „Te kobie-
ty są najlepszą wersją samych siebie i takie poczucie chcemy kreować 
dzięki naszym produktom.” Najważniejsze dla niej to współtworzyć 
markę, z którą może się utożsamiać. Dzięki temu ma większą motywa-
cję do działania i szersze pole do realizacji swoich pomysłów. Wierzy 
w świat, w którym piękno jest źródłem pozytywnych emocji i tę ideę 
chce teraz promować wśród polskich nastolatków dzięki programowi 
Dove Self-Esteem. To był jej osobisty cel, który przywiozła z Londynu, 
bo, jak mówi, Polscy nastolatkowie nie zasługują na to, by mieć naj-
większy problem z pozytywną samooceną w Europie. „Dzięki temu, że 
w Unilever panuje kultura zaufania do młodych ludzi, mogę rozwijać 
swój potencjał i przez to dawać innym podstawy do tego, by wszech-
obecne kanony piękna nie były dla nikogo wyznacznikiem szczęścia 
i nie hamowały ambicji i rozwoju, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas 
jest wyjątkowy.”

DOMINIKA SZENROK, Brand Building Specialist Domestos 
Toalety są czymś przyziemnym, a sprzątanie ich oczywistą koniecz-
nością, dlatego pewnie prościej wyobrazić sobie fascynującą pracę 
z każdą inną kategorią, ale nie ze środkami do sprzątania. Nic bardziej 
mylnego. Jeśli ma się podejście pełne pasji, wszędzie można dokony-
wać ważnych zmian, a marka Domestos jest tego najlepszym dowo-
dem. Już od 5 lat bierze odpowiedzialność za poprawę stanu sanitar-

nego łazienek w polskich szkołach. Tegoroczną edycją akcji Wzorowa 
Łazienka opiekuje się Dominika, która dzięki narzędziom, wiedzy i plat-
formie jaką daje marka Domestos, zmienia rzeczywistość dzieci każ-
dego dnia. „Dzięki temu Domestos nie jest już tylko płynem do toalet, 
ale bodźcem do zmiany, pretekstem, by zrobić coś dla innych, skoro 
ma się możliwości.” Aby dbać o różne aspekty dobra dzieci, program 
działa dwutorowo – pośrednio poprzez lekcje higieny dostosowane do 
wieku uczestników warsztatów i bezpośrednio poprzez generalny re-
mont łazienki dla zwycięskiej szkoły, odnawianie łazienek i zapas płynu 
Domestos dla tych najbardziej zaangażowanych. Widoczne efekty jej 
pracy są czymś, co daje Dominice prawdziwą satysfakcję. Zależało jej, 
żeby współpracować z marką, którą rozumie jako konsument. Jak mówi, 
lubi się wczuć w jego rolę i móc się z nim utożsamiać, a Domestos to 
produkt, który wybiera również dla siebie. „Pracując przy tym projekcie 
mam ogromną wolność działania i przestrzeń do realizacji pomysłów. 
Dostałam kredyt zaufania i widzę efekty moich decyzji. Dzięki zaan-
gażowaniu zespołu pracującego przy tegorocznej edycji programu, 
świadomość akcji jest już teraz większa niż zakładałam, gdy stawiałam 
sobie cele na ten rok.” 
Unilever wierząc w młodych ludzi zapewnia unikalne i bardziej dyna-
miczne podejście do projektów, dzięki któremu mają one szanse real-
nie poprawić jakość życia. 

MARTYNA KACZMAREK, Brand Manager Ben&Jerry’s
Martyna już w liceum udzielała się społecznie. Zaczęła od zorganizo-
wania akcji krwiodawstwa, która dała jej tytuł Zwykłego Bohatera. Do 
dziś nie wie, kto zgłosił ją do nagrody, dla niej najważniejsze były efekty 
jej działania, które zmotywowały ją do założenia fundacji i nieustawa-
niu w staraniu, żeby coś zmienić. Tę taktykę skutecznie i z determinacją 
wciela w życie jako Brand Manager Ben&Jerry’s. Jest osobą odpowie-
dzialną za wyznaczenie długofalowej strategii realizowania misji marki 
– wspierania społeczności LGBT w Polsce. We, że to temat trudny, ale to 
nie ma dla niej znaczenia, bo to idea, w którą wierzy. Ostatnio wspólnie 
z Paradą Równości i Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza odtworzy-
ła tęczę na Placu Zbawiciela w Warszawie by świętować Pride Month. 
Nigdy nie osiada na laurach, w perspektywie długofalowej postawiła 
sobie za cel, przy współpracy z różnymi organizacjami, doprowadzić 
do legalizacji związków partnerskich w Polsce. Jej mottem jest wyko-
rzystywanie własnej wiedzy i umiejętności, a także przestrzeni jaką 
daje biznes, żeby rozwiązywać problemy dzisiejszego społeczeństwa. 
Dla Martyny priorytetem są ludzie i ich potrzeby. Jest osobą zdecydo-
waną i pewną swoich celów, dlatego firmę, w której chciała pracować 
wybierała świadomie. Ogromne możliwości wynikające z programu 
USLP1 i sposób w jaki Unilever pozwala się rozwijać młodym ludziom, 
pozostawiły konkurencję daleko z tyłu. Jak podkreśla „jako zrównowa-
żony biznes Unilever szerzy wartości jej najbliższe, wywiera pozytywny 
wpływ na świat, a ona chce być tego częścią”. 
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Juan Boned
Juan Boned is Director of HEINEKEN Global Shared Services 
in Kraków. His professional career includes over twenty 
years of international experience as finance executive, 
with focus on finance strategy and operations, by leading 
and managing multi-market, multi-cultural operations. 

ment of life. Our social events vary between knowing our company, un-
derstanding our markets and visiting breweries.  We also have a strong 
focus on healthy lifestyle hence, we support numerous sport activities 
like running, biking, football and many others. As a company, we engage 
in Corporate Social Responsibility activities such as Krakó w Business Run. 
In the last months, we also refreshed our office space to increase the 
connection to our brand, support teamwork and boost creativity.

HOW DOES HEINEKEN BRAND 
DIFFERENTIATE FROM OTHER COMPANIES?
Heineken has a strong heritage with a long over 150 years tradition, 
with innovation and creativity playing a crucial role in our success on 
the market. We produce not only a wide variety of different beers with 
more than 200 brands, but we also have a portfolio of global ciders. 
HEINEKEN is a truly international company, and we are proud of our 
brands. We are a team of passionate finance experts who support 
HEINEKEN to achieve operational excellence. We have a beer-centric 
culture, and we celebrate our successes with events in our bar, where 
you can find non-alcohol and low alcohol beer. It is important to say, 
that in HEINEKEN we always advocate for responsible consumption. 
You can check out our campaigns: “Moderate drinkers wanted” and 
“When you drive, never drink”. These are clear examples of our strong 
commitment to responsible consumption. 

HOW WOULD YOU SUMMARIZE 
THE ORGANIZATIONAL CULTURE IN HEINEKEN?
We are a multicultural team of finance professionals that build a place 
where passion and enjoyment of life is our way of working, a team who 
trust and respect each other. 

WE ARE HEINEKEN! 

We are a multicultural team of finance professionals 
that build a place where passion and enjoyment of life is our way of working, 
a team who trust and respect each other.

WHY SHOULD CANDIDATES CHOOSE HEINEKEN? 
HEINEKEN brand is among one of the most recognized brands world-
wide. We are in the top 30 most attractive employers in Europe. Our 
HEINEKEN Kraków office is a unique place to work.  We give our em-
ployees opportunities to grow within the company, develop skills and 
shape their career, not only locally but also, within the global struc-
tures. We are truly international, over 20 percent of our employees are 
foreigners with 32 different nationalities. We have strong representa-
tion of women in leadership roles and this constitutes almost half of 
our management team. Our office is a living example of diversity and 
international environment. 
We are based on Opolska Street in the north part of Kraków; our office 
is very well connected with the other districts of the city. We are just 
few steps from Imbramowski marketplace and with the bike path and 
bus stops just around the corner.

WHAT ARE THE COMPANY VALUES THAT MATTER 
FOR YOUNG CANDIDATES APPLYING TO HEINEKEN?
Our values represent what we stand for. Which is passion for quality, 
brands that people love, respect for people and the planet and enjoy-

Anna Wiejak-Grądziel
Mars to jeden z najbardziej pożądanych pra-
codawców na rynku. Co wyróżnia firmę na tle 
innych organizacji? 
Przede wszystkim, wyjątkowa kultura organiza-
cyjna i Koncepcja Współpracownika, która mówi 

o tym, że wszyscy mamy odpowiedzialne zadania oraz realny wpływ 
na działania firmy. Bardzo sobie to cenię. Mam poczucie, że to co ro-
bię jest ważne dla organizacji i realizacji celów biznesowych. Ponadto, 
w Mars panuje przyjazna atmosfera współpracy, co znacząco wpływa 
na zaangażowanie i budowanie relacji. Także dynamika pracy i odważ-
ne podejście do wyzwań, dzięki czemu ciągle się rozwijamy. 
Mars oferuje szerokie możliwości rozwoju. Zgadzasz się z tym? 
Przybliżysz nam swoją ścieżkę kariery? 
Tak, to z pewnością kolejny aspekt, o którym warto opowiedzieć. Dzięki 
temu, że każdy z nas realizuje odpowiedzialne i istotne zadania, mamy 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Uczestniczymy 
w wielu spotkaniach ze Współpracownikami różnych szczebli, co sprzy-
ja ciągłej nauce i poszerzaniu perspektywy biznesowej. Ponadto, każdy 
„Marsjanin” posiada indywidualny plan rozwoju, dopasowany do poten-
cjalnej przyszłej roli w organizacji. Możliwości budowania kariery w Mars 
są duże – firma umożliwia elastyczne zmiany stanowisk pomiędzy dzia-
łami oraz dba o to, aby każdy ruch był zgodny z aspiracjami zawodowymi 
i mocnymi stronami Współpracownika.
Moja kariera jest spójna z planem ustalonym z moim przełożonym. 
Dołączyłam do Mars 2 lata temu, jako Demand Planner. Od tamtego 
czasu moje stanowisko ewoluowało dwa razy, by móc objąć rolę Junior 
Demand Planning Managera, z czego jestem bardzo zadowolona . 
W przyszłości mam możliwość zmienić dział i zdobyć doświadczenie 
w zupełnie innej dziedzinie. 
Które, Twoim zdaniem, kompetencje są kluczowe dla rozwoju?
Postawiłabym na odpowiednie zaplanowanie i konsultowanie planu 
z przełożonym. Ciężko jest komuś pomóc w karierze, nie znając jego 
aspiracji i ambicji. Moja rada to stawianie sobie realnych, odważnych 
i precyzyjnych celów oraz komunikowanie ich we właściwym momen-
cie. Co do kompetencji, to przede wszystkim zaangażowanie, odpo-
wiedzialność, kreatywność i odwaga do zmian. Nie wolno zapominać 
o relacjach ze Współpracownikami, każdy z nas spędza dużą część ży-
cia w pracy, warto dbać o to, aby był to czas przyjemny; to też jest istot-
nym elementem, aby osiągnąć sukces w Mar s i każdej innej organizacji.

Warto trafić na Marsa
Maria Strama
Mars oferuje studentom i absolwentom moż-
liwość rozwoju w ramach 3-letniego progra-
mu menedżerskiego – Mars Leadership 
Program. Jakie są założenia programu?
Program dedykowany jest osobom, które w przy-

szłości planują objąć stanowiska kierownicze. W trakcie programu 
uczestnicy prowadzą samodzielnie projekty w ramach 3 assignmentów, 
każdy niezależny i w innym obszarze biznesu. To pozwala na poznanie 
specyfiki funkcjonowania działów oraz zdobycie szerokiej perspektywy 
biznesowej niezbędnej do objęcia stanowiska menedżerskiego. Każdy 
kolejny etap przynosi ambitniejsze zadania, które pozwolą na sprawdze-
nie się w różnych rolach i przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę.
Na czym polega indywidualna ścieżka rozwoju podczas trwa-
nia programu?
Mars gwarantuje kompleksowe podejście do budowania ścieżki roz-
woju. Po pierwsze, uczestnicy programu są wspierani przez mentora 
(najczęściej są to osoby zajmujące stanowiska w zarządzie firmy), któ-
ry podczas regularnej współpracy identyfikuje obszary do rozwoju 
i udziela pomocy z zakresu planowania ścieżki kariery. Po drugie, or-
ganizacja zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń i warszta-
tów, które pozwalają na rozwój zarówno kompetencji funkcjonalnych, 
jak i miękkich, menedżerskich. To także wsparcie najlepszych eksper-
tów w organizacji, którzy zawsze są otwarci na współpracę np. poprzez 
regularne sesje rozwojowe i feedbackowe. 
Jeśli porównałabyś swoje umiejętności przed rozpoczęciem 
programu i teraz, gdzie widzisz największe różnice?
Największe postępy widzę w obszarze kompetencji liderskich. W ostat-
nich miesiącach realizuję cross-działowy projekt, podczas którego mam 
możliwość angażowania i wpływania na osoby z różnych departamen-
tów organizacji. To również świetna okazja do poszerzania perspektywy 
biznesowej, zrozumienia jak działa organizacja oraz co ważne, poczucia 
się odpowiedzialnym za coś co ma realny wpływ na biznes. 
Co poradziłabyś kandydatom aplikującym na program?
Jednymi z najistotniejszych elementów podczas procesu rekrutacyjne-
go jest zaprezentowanie wiedzy ogólnobiznesowej, swoich umiejętno-
ści przywódczych oraz motywacji do rozwoju. Mars poszukuje u przy-
szłych uczestników programu również określonych postaw/ zachowań 
– warto więc przed rozmową przypomnieć sobie sytuacje, w których 
miało się możliwość wykorzystania kompetencji liderskich w praktyce. 
Poza tym, być sobą i pokazać się z najlepszej strony, ponieważ warto 
trafić na Marsa! 

Mars Polska stawia na rozwój swoich Współpracowników. Ścieżka rozwoju zgodna z aspiracjami 
dostępna jest zarówno dla profesjonalistów, jak i stażystów. Jak to wygląda w praktyce, opowiada 
Anna Wiejak-Grądziel (Junior Demand Planning Manager) i Maria Strama (Uczestniczka 3-letniego 
Programu Menedżerskiego).
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Anna Wiejak-Grądziel
Mars to jeden z najbardziej pożądanych pra-
codawców na rynku. Co wyróżnia firmę na tle 
innych organizacji? 
Przede wszystkim, wyjątkowa kultura organiza-
cyjna i Koncepcja Współpracownika, która mówi 

o tym, że wszyscy mamy odpowiedzialne zadania oraz realny wpływ 
na działania firmy. Bardzo sobie to cenię. Mam poczucie, że to co ro-
bię jest ważne dla organizacji i realizacji celów biznesowych. Ponadto, 
w Mars panuje przyjazna atmosfera współpracy, co znacząco wpływa 
na zaangażowanie i budowanie relacji. Także dynamika pracy i odważ-
ne podejście do wyzwań, dzięki czemu ciągle się rozwijamy. 
Mars oferuje szerokie możliwości rozwoju. Zgadzasz się z tym? 
Przybliżysz nam swoją ścieżkę kariery? 
Tak, to z pewnością kolejny aspekt, o którym warto opowiedzieć. Dzięki 
temu, że każdy z nas realizuje odpowiedzialne i istotne zadania, mamy 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Uczestniczymy 
w wielu spotkaniach ze Współpracownikami różnych szczebli, co sprzy-
ja ciągłej nauce i poszerzaniu perspektywy biznesowej. Ponadto, każdy 
„Marsjanin” posiada indywidualny plan rozwoju, dopasowany do poten-
cjalnej przyszłej roli w organizacji. Możliwości budowania kariery w Mars 
są duże – firma umożliwia elastyczne zmiany stanowisk pomiędzy dzia-
łami oraz dba o to, aby każdy ruch był zgodny z aspiracjami zawodowymi 
i mocnymi stronami Współpracownika.
Moja kariera jest spójna z planem ustalonym z moim przełożonym. 
Dołączyłam do Mars 2 lata temu, jako Demand Planner. Od tamtego 
czasu moje stanowisko ewoluowało dwa razy, by móc objąć rolę Junior 
Demand Planning Managera, z czego jestem bardzo zadowolona . 
W przyszłości mam możliwość zmienić dział i zdobyć doświadczenie 
w zupełnie innej dziedzinie. 
Które, Twoim zdaniem, kompetencje są kluczowe dla rozwoju?
Postawiłabym na odpowiednie zaplanowanie i konsultowanie planu 
z przełożonym. Ciężko jest komuś pomóc w karierze, nie znając jego 
aspiracji i ambicji. Moja rada to stawianie sobie realnych, odważnych 
i precyzyjnych celów oraz komunikowanie ich we właściwym momen-
cie. Co do kompetencji, to przede wszystkim zaangażowanie, odpo-
wiedzialność, kreatywność i odwaga do zmian. Nie wolno zapominać 
o relacjach ze Współpracownikami, każdy z nas spędza dużą część ży-
cia w pracy, warto dbać o to, aby był to czas przyjemny; to też jest istot-
nym elementem, aby osiągnąć sukces w Mar s i każdej innej organizacji.

Warto trafić na Marsa
Maria Strama
Mars oferuje studentom i absolwentom moż-
liwość rozwoju w ramach 3-letniego progra-
mu menedżerskiego – Mars Leadership 
Program. Jakie są założenia programu?
Program dedykowany jest osobom, które w przy-

szłości planują objąć stanowiska kierownicze. W trakcie programu 
uczestnicy prowadzą samodzielnie projekty w ramach 3 assignmentów, 
każdy niezależny i w innym obszarze biznesu. To pozwala na poznanie 
specyfiki funkcjonowania działów oraz zdobycie szerokiej perspektywy 
biznesowej niezbędnej do objęcia stanowiska menedżerskiego. Każdy 
kolejny etap przynosi ambitniejsze zadania, które pozwolą na sprawdze-
nie się w różnych rolach i przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę.
Na czym polega indywidualna ścieżka rozwoju podczas trwa-
nia programu?
Mars gwarantuje kompleksowe podejście do budowania ścieżki roz-
woju. Po pierwsze, uczestnicy programu są wspierani przez mentora 
(najczęściej są to osoby zajmujące stanowiska w zarządzie firmy), któ-
ry podczas regularnej współpracy identyfikuje obszary do rozwoju 
i udziela pomocy z zakresu planowania ścieżki kariery. Po drugie, or-
ganizacja zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń i warszta-
tów, które pozwalają na rozwój zarówno kompetencji funkcjonalnych, 
jak i miękkich, menedżerskich. To także wsparcie najlepszych eksper-
tów w organizacji, którzy zawsze są otwarci na współpracę np. poprzez 
regularne sesje rozwojowe i feedbackowe. 
Jeśli porównałabyś swoje umiejętności przed rozpoczęciem 
programu i teraz, gdzie widzisz największe różnice?
Największe postępy widzę w obszarze kompetencji liderskich. W ostat-
nich miesiącach realizuję cross-działowy projekt, podczas którego mam 
możliwość angażowania i wpływania na osoby z różnych departamen-
tów organizacji. To również świetna okazja do poszerzania perspektywy 
biznesowej, zrozumienia jak działa organizacja oraz co ważne, poczucia 
się odpowiedzialnym za coś co ma realny wpływ na biznes. 
Co poradziłabyś kandydatom aplikującym na program?
Jednymi z najistotniejszych elementów podczas procesu rekrutacyjne-
go jest zaprezentowanie wiedzy ogólnobiznesowej, swoich umiejętno-
ści przywódczych oraz motywacji do rozwoju. Mars poszukuje u przy-
szłych uczestników programu również określonych postaw/ zachowań 
– warto więc przed rozmową przypomnieć sobie sytuacje, w których 
miało się możliwość wykorzystania kompetencji liderskich w praktyce. 
Poza tym, być sobą i pokazać się z najlepszej strony, ponieważ warto 
trafić na Marsa! 

Mars Polska stawia na rozwój swoich Współpracowników. Ścieżka rozwoju zgodna z aspiracjami 
dostępna jest zarówno dla profesjonalistów, jak i stażystów. Jak to wygląda w praktyce, opowiada 
Anna Wiejak-Grądziel (Junior Demand Planning Manager) i Maria Strama (Uczestniczka 3-letniego 
Programu Menedżerskiego).
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Coraz częściej mówi się o tym, że profesje, które opierają się na 
powtarzalnych czynnościach, takie jak recepcjonista czy księgo-

wy, będą powoli zanikać pod wpływem postępującej automatyzacji. 
Równocześnie powstają nowe zawody, takie jak Data Scientist czy 
DevOp Engineer, które potrafią wykorzystać dostępną nową techno-
logię, zastosować ją w biznesie, aby w konsekwencji zoptymalizować 
jego funkcjonowanie. 
Analityk big data, czy też inaczej Data Scientist, jest uznawany za jeden 
z najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości, a Harvard Business 
Review już dawno temu określił go jako „najseksowniejszy zawód XXI 
wieku”. Podążając tym tropem, wiele uczelni wyższych oferuje lub 
otwiera kierunki i specjalizacje, przygotowujące do jego wykonywa-
nia. Zapotrzebowanie firm jest jednak ogromne, a ekspertów jeszcze 
niewielu. Data Scientist to osoba, która posiada umiejętności z zakresu 
matematyki, statystki, technologii oraz wiedzy w zakresie współpracy 
z biznesem. Takie wymagania na stanowisku związanym z Business 
Intelligence powodowane są nie tylko potrzebą analizy danych, ale 
równoczesnego wyciągania wniosków na ich podstawie, będących 
podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. Taka osoba łączy 
zatem twarde umiejętności z miękkimi, za pomocą których potrafi 
opowiadać historie, oparte na danych, zrozumiałe dla wszystkich za-
angażowanych stron. 
Jedną z platform, która pomaga firmom wykorzystywać potencjał 
drzemiący w big data, jest oprogramowanie MicroStrategy. W obec-

Katarzyna Winczewska-Latoszek
PR & Marketing Specialist

nym świecie firmy pracują z ogromnymi zasobami danych, jednakże 
tylko te, które będą umiały wykorzystać je najlepiej zdobędą przewagę 
konkurencyjną. Do tego potrzebują narzędzi oraz specjalistów, którzy 
odpowiednio je przetworzą. W MicroStrategy skupiamy się na tym, aby 
dostarczyć klientom na całym świecie aplikację dostosowaną do ich 
potrzeb, na podstawie której mogą podejmować decyzje biznesowe, 
w oparciu o jasno przedstawione wyniki. Produkt jest przygotowany 
przez programistów, następnie wdrażany u klientów przez konsultan-
tów, pełniących rolę ekspertów w zakresie danych. Z naszej aplikacji 
korzystają takie firmy jak LinkedIn, Guess czy Coca-Cola – czyli te, które 
dysponują danymi z różnych źródeł i potrzebują narzędzia do ich inte-
gracji w jednym miejscu. 
„Szukając nowych osób do naszego zespołu, skupiamy się na umiejętno-
ściach analitycznego myślenia. Tajniki naszego oprogramowania zdra-
dzamy podczas prowadzonego w biurze bootcampu” – mówi Karolina 
Grzelachowska, dyrektor ds. pozyskiwania talentów w MicroStrategy. „To 
trwające około miesiąca szkolenie przygotowuje do pracy z klientami oraz 
z oprogramowaniem MicroStrategy. Oprócz działu consultingu i wsparcia 
technicznego, które współpracują ściśle z klientami, w Warszawie stwo-
rzony został również dział technologii, którego zadaniem jest tworzenie 
i oprogramowywanie produktu. Zainteresowanie technologiami i ana-
lityką, podstawowa znajomość narzędzi wykorzystywanych w analizie 
danych oraz chęć uczenia się są dla nas podstawą przy rekrutacji – innych 
umiejętności można nauczyć się już w pracy” – dodaje.
Jak wynika z raportu Gumtree.pl „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” 
automatyzacja, cyfryzacja i związane z nimi zjawiska mają ogromny 
wpływ na charakter przyszłej pracy. Na znaczeniu zyskują kompeten-
cje cyfrowe, a wśród nich analiza danych i umiejętność odpowiednie-
go nimi zarządzania. W przyszłości zapotrzebowanie na pracowników 
z umiejętnościami analitycznymi oraz potrafiących posługiwać się no-
wymi technologiami, współpracować ze sztuczną inteligencją będzie 
rosło. Warto zatem przyzwyczaić się do myśli, że „intelligence is every-
where” i wykorzystać możliwości jakie ona ze sobą niesie. 

Nowe technologie zmieniają sposób funkcjonowania 
organizacji, a także wpływają na cały rynek pracy. 
Business Intelligence, Big Data, Sztuczna Inteligencja 
– to tylko niektóre z „gorących” tematów obecnych czasów. 

Jak odnaleźć się 
na inteligentnym 
rynku pracy?

Wodociągi warszawskie to firma nowoczesna osadzona stabilnie 
w historii Warszawy. W 1886 roku, gdy po raz pierwszy popły-

nęła woda ze Stacji Filtrów do mieszkańców Warszawy, byliśmy w eli-
tarnym gronie sześciu europejskich miast wyposażonych w nowocze-
sne wodociągi i kanalizację. W 1933 uruchomienie Zakładów Filtrów 
Pośpiesznych dało nam miano najnowocześniejszego zakładu tego 
typu w Europie. Obecnie zmodernizowana „Czajka” jest jedną z naj-
większych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce i jed-
ną z największych w Europie. Nieustannie powiększamy zasięg naszych 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budujemy nowe obiekty i mo-
dernizujemy stare tak, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed 
nami Warszawa. Jesteśmy, podobnie jak projektanci wodociągów war-
szawskich – rodzina Lindleyów, odważni we wdrażaniu nowoczesnych 
technologii w służbie mieszkańców naszego miasta.
W naszej codziennej pracy kierujemy się dobrem mieszkańców miasta 
i naszych Pracowników. Angażujemy się w działania na rzecz naszego 
miasta. Wspieramy rozwój sportu w Warszawie udostępniając warszaw-
ską kranówkę i kurtyny wodne, realizujemy projekt „Woda w szkole” 
(działa już 218 źródełek), edukujemy mieszkańców w zakresie możliwości 
spożywania wody z kranu, dofinansowaliśmy budowę Multimedialnego 

Grażyna Rypeść
Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych 

Parku Fontann, organizujemy akcje informacyjne dla wspólnot i spółdziel-
ni mieszkaniowych. Realizujemy autorski program edukacyjny „Z Wisły 
do Wisły – podróże z Kropelkiem” – już 25 000 uczniów wzięło udział 
w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez nas. 
To za co odpowiadamy w dzień i w nocy to nasze usługi: dostarczamy 
ponad 330 milionów litrów uzdatnianej wody oraz oczyszczamy po-
nad 550 milionów litrów ścieków każdego dnia. Jesteśmy ekologicznie 
bezpieczni dla ludzi i środowiska, ścieki odbierane od mieszkańców są 
oczyszczane z dbałością o najwyższe standardy.
Naszym Pracownikom zapewniamy bezpieczne warunki pracy, nowo-
czesny sprzęt oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Stawiamy na rozwój, 
dlatego też w ramach dokształcania, nasi Pracownicy korzystają z do-
finansowania do studiów magisterskich, inżynierskich oraz doktoranc-
kich. Obok kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych, w ofercie 
są także warsztaty z zakresu rozwijania tzw. kompetencji miękkich, 
między innymi organizacja czasu pracy, czy zarządzanie stresem. 
Oferujemy bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medycz-
ną, kartę sportową, świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczyn-
ku, pożyczki na zakup/ remont mieszkania, świąteczne karty upomin-
kowe i dopłaty do zakupów szkolnych dla dzieci naszych Pracowników.
Zachęcamy do aktywności fizycznej – wyjeżdżamy na sparta-
kiady branżowe, wspieramy sekcje sportowe, organizujemy Bieg 
Wodociągowca oraz imprezy wewnętrzne dla Pracowników. 

JAK DOŁĄCZYĆ DO RODZINY WODOCIĄGOWCÓW?
Zapraszamy do spotkania z naszą firmą w trakcie praktyk i stażów, nie-
ustannie poszukujemy studentów i absolwentów inżynierii środowi-
ska, ochrony środowiska, chemii, biotechnologii, automatyki, elektryki/
elektrotechniki oraz energetyki. Praktyka czy staż to dobra okazja, aby 
przyjrzeć się z bliska naszej pracy.
Chcemy inspirować studentów studiów magisterskich i doktoranckich 
do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych, związanych 
z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Dlatego we współpracy z uczel-
niami wyższymi realizujemy program stypendialny. Zapraszamy do 
udziału w programie.
Rozwój naszej firmy wymaga ciągłego zatrudniania wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów, których stale poszukujemy. Dołącz do nas! 

Tworzymy wyjątkową firmę, od monterów 
przez inżynierów, laborantów po marynarzy, 
wszystkich nas łączy świadomość 
uczestniczenia w szczególnym dziele – służbie 
mieszkańcom. To nasza praca – ze szczególną 
dbałością o środowisko naturalne – przyczynia 
się do bezpieczeństwa Warszawy i Wisły.

Wodociągi Warszawskie 

– praca z misją!
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Wodociągi warszawskie to firma nowoczesna osadzona stabilnie 
w historii Warszawy. W 1886 roku, gdy po raz pierwszy popły-

nęła woda ze Stacji Filtrów do mieszkańców Warszawy, byliśmy w eli-
tarnym gronie sześciu europejskich miast wyposażonych w nowocze-
sne wodociągi i kanalizację. W 1933 uruchomienie Zakładów Filtrów 
Pośpiesznych dało nam miano najnowocześniejszego zakładu tego 
typu w Europie. Obecnie zmodernizowana „Czajka” jest jedną z naj-
większych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce i jed-
ną z największych w Europie. Nieustannie powiększamy zasięg naszych 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budujemy nowe obiekty i mo-
dernizujemy stare tak, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed 
nami Warszawa. Jesteśmy, podobnie jak projektanci wodociągów war-
szawskich – rodzina Lindleyów, odważni we wdrażaniu nowoczesnych 
technologii w służbie mieszkańców naszego miasta.
W naszej codziennej pracy kierujemy się dobrem mieszkańców miasta 
i naszych Pracowników. Angażujemy się w działania na rzecz naszego 
miasta. Wspieramy rozwój sportu w Warszawie udostępniając warszaw-
ską kranówkę i kurtyny wodne, realizujemy projekt „Woda w szkole” 
(działa już 218 źródełek), edukujemy mieszkańców w zakresie możliwości 
spożywania wody z kranu, dofinansowaliśmy budowę Multimedialnego 

Grażyna Rypeść
Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych 

Parku Fontann, organizujemy akcje informacyjne dla wspólnot i spółdziel-
ni mieszkaniowych. Realizujemy autorski program edukacyjny „Z Wisły 
do Wisły – podróże z Kropelkiem” – już 25 000 uczniów wzięło udział 
w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez nas. 
To za co odpowiadamy w dzień i w nocy to nasze usługi: dostarczamy 
ponad 330 milionów litrów uzdatnianej wody oraz oczyszczamy po-
nad 550 milionów litrów ścieków każdego dnia. Jesteśmy ekologicznie 
bezpieczni dla ludzi i środowiska, ścieki odbierane od mieszkańców są 
oczyszczane z dbałością o najwyższe standardy.
Naszym Pracownikom zapewniamy bezpieczne warunki pracy, nowo-
czesny sprzęt oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Stawiamy na rozwój, 
dlatego też w ramach dokształcania, nasi Pracownicy korzystają z do-
finansowania do studiów magisterskich, inżynierskich oraz doktoranc-
kich. Obok kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych, w ofercie 
są także warsztaty z zakresu rozwijania tzw. kompetencji miękkich, 
między innymi organizacja czasu pracy, czy zarządzanie stresem. 
Oferujemy bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medycz-
ną, kartę sportową, świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczyn-
ku, pożyczki na zakup/ remont mieszkania, świąteczne karty upomin-
kowe i dopłaty do zakupów szkolnych dla dzieci naszych Pracowników.
Zachęcamy do aktywności fizycznej – wyjeżdżamy na sparta-
kiady branżowe, wspieramy sekcje sportowe, organizujemy Bieg 
Wodociągowca oraz imprezy wewnętrzne dla Pracowników. 

JAK DOŁĄCZYĆ DO RODZINY WODOCIĄGOWCÓW?
Zapraszamy do spotkania z naszą firmą w trakcie praktyk i stażów, nie-
ustannie poszukujemy studentów i absolwentów inżynierii środowi-
ska, ochrony środowiska, chemii, biotechnologii, automatyki, elektryki/
elektrotechniki oraz energetyki. Praktyka czy staż to dobra okazja, aby 
przyjrzeć się z bliska naszej pracy.
Chcemy inspirować studentów studiów magisterskich i doktoranckich 
do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych, związanych 
z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Dlatego we współpracy z uczel-
niami wyższymi realizujemy program stypendialny. Zapraszamy do 
udziału w programie.
Rozwój naszej firmy wymaga ciągłego zatrudniania wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów, których stale poszukujemy. Dołącz do nas! 

Tworzymy wyjątkową firmę, od monterów 
przez inżynierów, laborantów po marynarzy, 
wszystkich nas łączy świadomość 
uczestniczenia w szczególnym dziele – służbie 
mieszkańcom. To nasza praca – ze szczególną 
dbałością o środowisko naturalne – przyczynia 
się do bezpieczeństwa Warszawy i Wisły.

Wodociągi Warszawskie 

– praca z misją!
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PROGRAM SCHOLAR. UNIKATOWY BENEFIT 
NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW 
UTC Aerospace Systems Wrocław oferuje swoim 
pracownikom unikatowy benefit, który po-
maga poszerzać swoją 
wiedzę poprzez stu-
diowanie na wybra-

Agnieszka Rozmus
Absolwentka Filologii słowiańskiej na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 
Od ponad 10 lat związana z obszarem HR.

nych kierunkach. Jedynym kryterium wyboru studiów jest jego dopa-
sowanie do naszego środowiska biznesowego. Można zatem rozwijać 
się w różnych kierunkach technicznych związanych z branżą lotniczą, 
ale także w dziedzinach nietechnicznych, które jej bezpośrednio do-
tyczą. 

DLA KOGO?
Warunkiem przystąpienia do Programu Scholar jest 12-miesięczny 
staż pracy w firmie. Można się wówczas ubiegać o studia na uczelni 
publicznej lub prywatnej, prowadzącej do uzyskania tytułu inżyniera, 
licencjata, magistra lub doktora. To świetna opcja dla tych, którzy chcą 
zainwestować swój czas w samorozwój i zdobywać przy tym kolejne 
tytuły naukowe. Poszerzanie kompetencji może pomóc w realizacji co-
dziennych obowiązków, ale także może przyspieszać rozwój na ścieżce 
zawodowej.

URLOP SZKOLENIOWY? NOWE PODRĘCZNIKI? 
CZEMU NIE!

 Studia w ramach programu Scholar są w 100% dofinansowane 
przez naszą firmę. Zwracamy koszty opłat seminaryjnych, cze-
snego, dyplomowych czy zakupu wymaganych podręczników. 
Jednak korzyści finansowe to nie wszystko – w ramach programu 
proponujemy dodatkowe dni urlopu szkoleniowego na naukę. 

To jeden z najważniejszych aspektów, dzięki któremu 
nasi pracownicy mogą przygotować się do se-

sji czy ważnego projektu 
zaliczeniowego. 

Kto korzysta 
z programu?

255 osób przystąpiło do Programu Scholar
Około 100 osób ukończyło go z nami

25 uczelni wzięło do tej pory udział w Programie Scholar

Jakie uczelnie 
wybierają nasi pracownicy?

Politechnika Wrocławska 99 osób 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 84 osób 

Uniwersytet Ekonomiczny 21 osób 

Codziennie w życiu dokonujemy wyborów 
– łatwiejszych bądź trudniejszych. Stajemy 
przed różnymi dylematami. Jednym z nich 
jest niewątpliwie wybór ścieżki kariery. 
W UTC Aerospace Systems we Wrocławiu 
umożliwiamy naszym pracownikom 
rozwój w branży lotniczej.

UTC Aerospace Systems Wrocław 
– z nami rozwiniesz skrzydła
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Około 600 studentów z Niemiec, Holandii, Czech, Włoch i Szwajcarii 
brało udział w różnych dyscyplinach wyścigowych dzieląc się póź-
niej doświadczeniem podczas ZF Camp. W Formuła Student liczy się 
nie tylko wiedza techniczna i rozległe umiejętności konstrukcyjne. 
Studenci wykazują też wysoki poziom w obszarze organizacji, zarzą-
dzania projektem i kalkulacji kosztów w celu stworzenia przekonującej 
prezentacji, która następnie będzie przedstawiona jury złożonemu 
z ekspertów. 
W tegorocznej imprezie ZF udział wzięło 26 samochodów, wśród nich 
także 14 samochodów elektrycznych i 7 samochodów autonomicz-
nych. W wydarzenie było zaangażowanych 60 inżynierów i ekspertów 
z wybranych działów technicznych. „W czasie przygotowań do startu 
Formuły nasi pracownicy mają za zadanie asystować i doradzać zespo-
łom, ale warto zwrócić uwagę na to, że korzyści są obustronne, ponie-
waż dostają w zamian całą masę technologicznych inspiracji, które są 
niezbędne w ich codziennej pracy” – mówi Martin Frick, Szef Działu 
Marketingu w ZF.

Grupa ZF jest zaangażowana w Formuła Student od 2002 roku 
i obecnie sponsoruje 38 zespołów akademickich na całym świecie. 
Dołączyły już do nich 2 zespoły z Polski. 
Oprócz dzielenia się swoją wiedzą ekspercką, ZF wspiera również mło-
de talenty zaawansowaną technologią, dodatkowymi środkami finan-
sowymi oraz działaniami mającymi na celu team building.
Ważnym elementem Formuła Student jest również ZF Race Camp 
Talk – inicjatywa, która ma na celu wymianę wiedzy ze studentami na 
temat aktualnych zagadnień technologicznych i bieżących trendów. 
W tym roku tematem przewodnim była „przyszłość mobilności – au-
tonomiczna jazda i systemy czujników w ZF”. Mamy nadzieję, że za rok 
spotkamy się już w szerszym gronie, a do rozmów dołączą przedstawi-
ciele z kolejnych jednostek ZF, żeby wspólnie rozmawiać o przyszłości 
motoryzacji. 

ZF Formuła Student! 
Friedrichshafen. W ciągu kilku dni targów 
teren Friedrichshafen w Niemczech został 
ponownie przekształcony w tor wyścigowy. 
17 i 18 maja 26 zespołów wspieranych przez 
ZF miało okazję zaprezentować samodzielnie 
zaprojektowane samochody, przygotowując 
się do pierwszej tak dużej imprezy wyścigowej. 
W tym roku tematem przewodnim były 
autonomiczne samochody zasilane 
elektrycznie – określiło to charakter spotkania 
i ton rozmów na temat przyszłości motoryzacji. 

Czym jest Formuła Student?
Autonomiczna jazda i elektromobilność podbijają tor wyścigowy, 
26 zespołów Formuły Student sponsorowanych przez ZF 
Group spotyka się na we Friedrichshafen w Niemczech, 
Inżynierowie ZF korzystają z inspirującej wymiany 
wiedzy między uczestnikami.
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PROFILE 
PRACODAWCÓW



NEW
APPLIED
NOW

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. 

aplikuj  już dziś na pracaaccenture.pl

Z sukcesem realizujemy nowatorskie 
projekty w następujących branżach:

studia
techniczne

studia
ekonomiczne

studia humanistyczne
/filologiczne

Języki baz danych,
języki programowania: 

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

Analityczne 
i nieszablonowe

myślenie, mobilność

Języki 
obce

Zainteresowanie 
programowniem, 

wdrażaniem i integracją 
systemów informatycznych, 

infrastukturą IT, 
bezpieczeństwem IT 

lub obszarem BI

Zainteresowanie
doradztwem IT

i/lub biznesowym

Zainteresowanie 
procesami księgowymi, 

marketingowymi, 
obsługą klienta, 
zamówieniami 

lub analizą treści 
w internecie

Wybierz swoją ścieżkę kariery

bankowość ubezpieczenia handelenergetyka telekomunikacja produkcja

befutureproof@accenture.comAccenture Polska Accenture PolskaAccenture Poland
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The world leader in gases, technologies 
and services for Industry and Health.

Our teams:

Career is in the air

Our ultra high purity gases are 
used in chips, semiconductors 
and transistors in your 
smartphone.

We protect life in hospitals, 
by helping you breathe and by 
relieving your pain.

We heal not only people 
su
 ering from respiratory 
disorders, but also environment 
- we support waste water 
treatment with our 
patented solutions.

Almost all vehicles components 
such as  metal body,  head-
lights, tires, exhaust pipes, 
windows and many more are 
produced or installed with use of 
our gases.

We make your water sparkle 
and your favourite ice cream 
frozen.

INTERNSHIPS paid, available all year long in 
all our locations in Poland, according to your 
academic background and interest, perfect 
opportunity to gain fi rst real hands-on work ex-
perience and continue your career with us on a 
permanent basis.

ALLEX standing for Air Liquide Leading EX-
cellence. As the ALLEX employee you will start 
in Poland. Then, in 2 years you will be given 2 in-
ternational missions to accelerate your career 
and move to a new and challenging position.

• Sales 
• Business & Product 

Development
• Energy Management
• Engineering Project 

Management
• Production & Filling Plants
• Quality Control
• Logistics & Transport

• Distribution Network
• Finance & Accounting
• Health & Safety
• Procurement
• Customer Support
• Marketing
• HR
• IT

SUMMER SCHOOL a summer week to 
explore Paris and to get to know the core of 
Air Liquide. As the only representative from 
Poland you will be working on the solution 
of the real business cases together with 30 
students from all-over the world.

TCL Technical Community Leaders - 
development path for high-performing engi-
neering talents, allowing to explore technical 
potential to become world-class leaders 
and advisors in their fi elds within the whole 
Air Liquide Group.

no. 1 
in global industrial
gases production

65 000 
employees in
80 countries

over 
300
innovative 
patents yearly

Did you know that... we are closer than you think?

Contact us:

rekrutacja@airliquide.com

www.airliquide.com/careers

         /company/airliquide

         /AirLiqudieCorp

         /@AirLiquideGroup
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Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się banków uniwersalnych 
świadczącym pełen zakres usług 
skierowanych do klientów detalicznych 
i biznesowych. 

Bank systematycznie umacnia pozycję 
rynkową skutecznie łącząc zasady 
tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi 
rozwiązaniami i produktami. O najwyższą 
jakość produktów i usług Banku dba 
ponad 8500 pracowników. W 2017 została 
ogłoszona strategia banku na lata 2017-
2020 pod hasłem „Cyfrowy buntownik” , 
co oznacza technologiczną transformację 
każdego obszaru działania banku. W 
ramach przyjętej strategii są już realizowane 
projekty w obszarze:

automatyzacji

robotyzacji

blockchain

chmura

PSD2/API

sztuczna inteligencja DRONN

biometria

Alior Bank jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
marek na polskim rynku bankowym. Ikoną 
Banku, która łączy świat tradycyjnej bankowości 
i nowatorskich rozwiązań jest postać Bankiera 
w meloniku. Dodatkowo podkreśla to hasło 
„WYŻSZA KULTURA. BANK NOWOŚCI.”.

Dzięki bliskiej współpracy pomiędzy działami, 
szybkości działania, skracaniu dystansu między 
szeregowymi pracownikami a zarządem, mamy 
poczucie, że pracujemy w wyjątkowej firmie. 
To miejsce dla ludzi, którzy mają pomysły i odwagę 
biznesową, by wyznaczać nowe standardy 
bankowości.

Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład 
indeksu WIG20 skupiającego największe 
i najbardziej płynne spółki notowane 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Alior Bank jest wielokrotnym laureatem 
prestiżowych nagród oraz zwycięzcą rankingów 
o zasięgu międzynarodowym. Ważniejsze 
osiągnięcia z 2017 roku:

Alior Bank otrzymał tytuł „Firmy Roku” podczas 
XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

1. miejsce w plebiscycie „Najlepszy bank 2017” 
organizowanym przez „Gazetę Bankową” 
w kategorii „Duże Banki Komercyjne”.

1. miejsce w rankingu „Przyjazny Bank 
Newsweeka 2016” w kategorii „Bank 
w internecie”

POZNAJ NAS
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Nasza wiedza obejmuje szerokie spektrum specjalności, ale za-
wsze szukamy nowych możliwości i innowacji. Jesteśmy liderem, 
który daje przykład innym — dzięki temu klienci wiedzą, że po-
możemy im w szybszym rozwoju i budowaniu zrównoważonej 
fi rmy przyszłości. Wierzymy, że nasze działania sięgną dalej 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 roz-
wiązania zarządzania infrastrukturą informatyczną.

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

społu, będziesz pracował z naszymi klientami nad połączeniem 
technologii i strategii biznesowej.

Big Data and Security – eksperci BDS zajmują się 
dostarczaniem usług z zakresu bezpieczeństwa infor-
matycznego dla klientów z całego świata. W tym dziale 

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

KIM JESTEŚMY?

KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATOWEGO IT

Nie jesteśmy zwykłą fi rmą informatyczną. Jesteśmy międzynaro-
dowym liderem transformacji cyfrowej, zatrudniającym ponad 
100 000 pracowników w 73 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 biznesu 
świadomi misji, jaką spełnia dziś IT. Ich celem jest dostarczanie 
rozwiązań i pomysłów na rzecz realizacji strategii biznesowych. 
Myślimy globalnie i nieustannie poszukujemy trendów bizne-
sowych oraz praktycznych innowacji, które pomagają naszym 
klientom zwiększyć konkurencyjność. Bazując na naszym do-
świadczeniu, potrafi my dostarczać rozwiązania szyte na miarę 
ich potrzeb!



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. Bez-
płatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych inżynierów 
dotyczą konkretnego obszaru technicznego. Każdy kurs kończy 
się egzaminem, a na najlepszych uczestników czekają oferty pra-
cy 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 wymagania 
stawiane na danym stanowisku.

Atos Ambassadors
Program „Atos Ambassadors” jest prestiżową inicjatywą 
skierowaną dla studentów, która umożliwia poznanie 

specyfi ki pracy w branży IT. Wspólnie z Atos zdobywają oni do-
świadczenie zawodowe z wielu obszarów, w tym Employer Bran-
dingu 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.

KOGO SZUKAMY?

NASZE INICJATYWY

Ze względu na szeroki zakres świadczonych usług mamy w swo-
jej ofercie rekrutacyjnej nie tylko wakaty niewymagające wcze-
śniejszego doświadczenia, lecz również programy, w których 
swoje skrzydła mogą rozwinąć przyszli eksperci IT. Oferujemy 
możliwość dynamicznego rozwoju zarówno juniorom, jak i stu-
dentom, którzy pragną pogodzić naukę z życiem zawodowym. 
Nie boimy się zostać pierwszym pracodawcą!

Aplikuj on-line: 
jobs.atos.net 
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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)

www.cred i t -agr ico le .p l /kar ie ra

#mojapraca

#mójwybór

SIEĆ SPRZEDAŻY

PROGRAMY STAŻOWE I PRAKTYKI

CONTACT CENTER
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DRÄXLMAIER 
Kim jesteśmy
DRÄXLMAIER Group to rodzinna firma międzynarodowa branży Automotive. 
Od momentu swojego założenia w roku 1958 firma konstruuje i produkuje 
nowoczesne systemy elektryczne, ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz 
oraz komponenty elektryczne i elektroniczne z wyraźnym nastawieniem 
na samochody w segmencie premium. Należymy do 100 najlepszych dostawców 
branży motoryzacyjnej na świecie. Dzięki pracy naszych specjalistów przyczyniamy 
się do tworzenia pojazdów, które są bezpieczniejsze, bardziej wygodne 
i ekonomiczne. Otrzymaliśmy wiele nagród za innowacje i nowatorskie projekty. 
Koncern DRÄXLMAIER Group obecny jest w ponad 60 siedzibach w ponad 
20 krajach na całym świecie i zatrudnia około 70 000 pracowników. Do naszych 
klientów zaliczają się takie firmy jak: Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, 
Mercedes-Benz, MINI, Porsche oraz Volkswagen. Na rynku w Polsce firma 
DRÄXLMAIER istnieje od 1999 roku.

DRÄXLMAIER
Segmenty produktów

Elektryka
Indywidualizm
Kazda funkcja elektryczna w pojeździe wymaga 
przewodu. Czy to migacz, podgrzewany fotel 
lub radio DRÄXLMAIER wykonuje każdą 
wiązkę indywidualnie, w zależności od tego, 
jakie wyposażenie zamówił klient. Układane 
są wyłącznie przewody, które są potrzebne. 
Przy 1031 możliwych wariantach jest to bardzo 
kompleksowe, pozwala jednak oszczędzić 
zasoby oraz emisję CO2.

Wnętrze
Charakter
Komponenty, które nadają charakter wnętrzu 
pojazdu – konsola środkowa, deska rozdzielcza 
oraz tapicerka drzwi – dostarczane są 
przez DRÄXLMAIER w najwyższej jakości. 
Wyposażenie wnętrza pojazdów najwyższej 
jakości kaszerowane jest skórą z ozdobnymi 
szwami. Mistrzowskie wykonanie, które nie 
ma sobie równych. W razie potrzeby Design 
uzupełniany jest nastrojowym oświetleniem 
wnętrza.

Elektronika
Bezpieczeństwo
Aby uniknąć szkód pośrednich w samochodzie 
w przypadku zwarcia, stworzono skrzynki 
bezpiecznikowe, które DRÄXLMAIER wyposaża 
pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. 
Elektroniczne rozłączniki oraz wyłączniki 
umożliwiają w przypadku pojazdów z napędem 
elektrycznym uzyskanie optymalnego zasięgu 
jak również niezawodnej oraz bezpiecznej 
przyjemności z jazdy. 

E-Mobilność
Niezawodność
Elektryfikacja samochodów posuwa się do 
przodu: Czy to napęd hybrydowy, Plug-in-
Hybrid lub samochody zasilane bateriami 
akumulatorowymi, wszystkie te koncepcje 
potrzebują niezawodnych urządzeń 
magazynujących energię elektryczną. 
DRÄXLMAIER tworzy i produkuje systemy 
baterii oraz rozdzielacze prądowe dla pojazdów 
elektrycznych przyszłości.

Jelenia Góra
DIP Dräxlmaier Engineering 
Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 45
58-500 Jelenia Góra 
Email: centrumrozwoju
@draexlmaier.com
Tel.: +48 75 6198 651

DWS Dräxlmaier 
Wyposażenie Wnętrz 
Samochodowych Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 45
58-500 Jelenia Góra
Email: kariera.jeleniagora
@draexlmaier.com
Tel.: +48 75 6198 345

Gliwice
DIP Dräxlmaier Engineering 
Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 21
44-100 Gliwice
Email: kariera.gliwice
@draexlmaier.com
Tel.: +48 32 4283 488

Wyślij swoje CV:
https://pl.draexlmaier.com/kariera

www.facebook.com/
DRAEXLMAIERGroupPolska

KONTAKT
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DRÄXLMAIER w Polsce
DWS DRÄXLMAIER Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, to zakład produkcyjny wytwarzający elementy wyposażenia wnętrz 
do samochodów z sektora Premium. DIP DRÄXLMAIER Engineering Sp. z o.o. 
to Centrum Rozwoju i Badań w obszarze wiązek elektrycznych oraz IT Center, 
zlokalizowane w Jeleniej Górze oraz Gliwicach.

Do jakich działów 
prowadzimy rekrutację?
  Logistyka
  Dział finansowy
  Utrzymanie ruchu
  Inżynieria produkcji
  Technologia
  Dział jakości
  Dział konstrukcji wiązek elektrycznych

Benefity
OPIEKA MEDYCZNA
Każdy Pracownik z rodziną 
może przystąpić do prywatnego 
ubezpieczenia medycznego, 
dofinansowanego przez firmę.
 
SPORT TO ZDROWIE
Różnorodne karty Multisport 
są dostępne dla Pracowników 
już od pierwszego dnia pracy.
 
KURSY JĘZYKOWE
Pracownicy pracujący 
na stanowiskach wymagających 
znajomości języków obcych mogą 
podnosić swoje kompetencje językowe 
podczas zajęć organizowanych na 
terenie firmy lub we współpracujących 
szkołach językowych.
 
SMACZNIE I NA MIEJSCU
Na terenie zakładu w Jeleniej Górze 
zlokalizowana jest kantyna serwująca 
różnorodne dania na śniadanie i obiad, 
a także pyszne desery.
W oddziale w Gliwicach 
zorganizowany jest catering.
 
DOJAZDY PRACOWNICZE
Dla Pracowników z obszaru produkcji 
zamieszkujących poza Jelenią Górą 
zorganizowaliśmy bezpłatne dojazdy 
pracownicze na każdą zmianę na 9ciu 
dogodnych trasach.
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Your impact starts with a 
career at Ecolab

Podczas gdy inni mówią, że chcą zmienić świat,  
my zmieniamy go codziennie, pomagając naszym klientom 
skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwami. 

Nasze zespoły łączy i inspiruje możliwość zaangażowania się 
w coś więcej, niż tylko własne interesy.

Nasza firma liczy ponad 350 pracowników.
Nieustannie poszukujemy nowych specjalistów z dziedzin 
takich jak:

Finanse
(Dział Analiz Finansowych, Kontroling, Księgowość)
Administracja Sprzedaży
Zakupy i Łańcuch Dostaw
Dział Rozwoju i Dział Zgodności z Normami
Specjalistów do różnych działów ze znajomością 
dodatkowych języków obcych (niemiecki, francuski)

Dołączając do Ecolab, staniesz się częścią firmy tworzącej 
rozwiązania dla najważniejszych wyzwań współczesnego 
świata (zw. m.in. z ochroną zasobów naturalnych czy zdrowia).  
Będziesz mieć okazję do nieustannej nauki i rozwoju. 
Będziesz kształtować swoją karierę oraz mieć wpływ na to, co 
robisz.

Śledź nas na:

•

•
•
•
•

@ecolab facebook.com/ecolab
Ecolab Ecolab Inc

Fakty o Ecolab Services Poland

Jeśli chcesz zobaczyć aktualne 
oferty pracy w Ecolab, odwiedź

jobs.ecolab.com

Manage enough 
water to supply
64 million people 
each day

Ensure more than 
27% of the world’s
processed food is 
safe

Help fuel 550 
million vehicles 
globally 
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We reinvent taste, care and wellbeing 
experiences for more enjoyable 
and sustainable living around the world.

GSSC Electrolux
ul. Powstańców Śląskich 26

30-570 Kraków
gssc@electrolux.com

www.electrolux.com/careers

For us going to work everyday has an even greater purpose than putting the latest 
product or technology on the market. It’s about improving the everyday lives of 
millions. By staying humble and open for new ideas – we can push the boundaries 
for cooking, cleaning and wellbeing at home. But to keep doing so, we need more 
people who want to innovate and re-imagine what lifeat home can be.

Shape your career with us

Take care of our money. 
We count on you.

• AP Accountant
• AR Accountant
• GL Accountant

Partner with your 
colleagues globally.

• HR Specialist
• HR Data Analyst
• Payroll Specialist 
• Talent Sourcing Partner

Create simply
outstanding experiences

 for our customers.

• Technical Writer
• Spares Portfolio Developer
• Technical Documentation
  Specialist

Join our digital  
adventure.

• Application Specialist
• EDI Specialist
• SAP Specialist

Unleash your potential
 and let us grow 

with you.

• Intern in Finance & 
  Accounting Team
• Intern in HR Team
• Intern in Documentation Team
• Intern in IT Team
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Nieprzerwanie od 27 lat jesteśmy jednym z liderów 
rynku leasingowego w naszym kraju. 

Należymy do grupy Crédit Agricole, co zapewnia nam dostęp do między- 
narodowych kompetencji i najlepszych praktyk zarządzania. Ludzie to nasza 
najważniejsza inwestycja – to oni tworzą firmę i budują jej wizerunek. To wiedza,  
pasja i zaangażowanie Pracowników są gwarancją sukcesu. Zapraszamy!  
Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. 

Chcesz się uczyć
od najlepszych?

Płatne staże i praktyki w grupie EFL
Rocznie w Grupie EFL ponad 30 studentów realizuje 

płatne staże i stawia pierwsze kroki w swojej karierze. 

Przy rekrutacji zwracamy uwagę na potencjał naszych 

przyszłych Pracowników, który analizujemy nie tylko 

pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale także poprzez 

tzw. potencjał społeczny, czyli zdolność do aktywnego 

udziału w życiu firmy. Wszystko po to, aby tworzyć zespół, 

który poprzez wzajemną współpracę i zaangażowanie 

skutecznie realizuje wspólne cele.

Dbamy o „work-life balance”
Do rozwoju Pracownika podchodzimy holistycznie. Dbamy 

o kondycję i zdrowie, wspieramy pasje, pomagamy innym 

podejmując takie działania, jak honorowe krwiodawstwo 

czy udział w akcji Zaczytani. Angażujemy się w pomoc 

małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. W tym roku wzięliśmy udział w akcji DKMS, 

która miała na celu zachęcenie naszych Pracowników do 

rejestracji jako potencjalnych dawców szpiku. Jesteśmy 

nastawieni na budowanie przyjaznego środowiska 

pracy. Realizujemy projekt „Doładuj Baterie”, w ramach 

którego organizujemy m.in. „Dzień bez windy”, „Fruit day” 

oraz unikatowy program wellbeingowy umożliwiający 

Pracownikom rozwój  w obszarze zarządzania energią 

z ciała, umysłu i emocji. 

W ramach pierwszego „Dnia bez windy” pokonaliśmy 

wspólnie ponad 131 tys. stopni, co daje wysokość 22,4 km, 

czyli łącznie Mount Everest, K2 i Mount Blanc! Za każdy 

pokonany stopień schodów Grupa EFL przekazała 0,25 zł 

fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. 

W ramach projektu „Doładuj Baterie” nasza organizacja 

zachęca wszystkich Pracowników do biegania, orga-

nizując dwa razy w tygodniu treningi dla grup biegowych 

i nordic walking. Dofinansowujemy również udział 

w zorganizowanych imprezach biegowych, jak np. Wings 

for Life w Poznaniu. 

Doceniamy najlepszych
Każdego Współpracownika traktujemy po partnersku  

i z poszanowaniem jego pracy, traktując siebie nawzajem 

na zasadzie równości. Wyróżniający się Pracownicy są 

nagradzani za osiągnięcia poprzez udział w licznych 

szkoleniach, programach rozwojowych oraz niezapom-

nianych wyprawach do najdalszych zakątków świata. 

Lubisz się bawić? Z nami...
Naszą coroczną EFL-ową tradycją są coroczne konferencje 

Pracowników połączone z ogólnofirmowym spotkaniem 

integracyjnym. Wspólnie odpoczywamy i integrujemy się 

również na wyjazdach mniejszych zespołów, w których 

pracujemy na co dzień. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Jesteś zainteresowany 

pracą, praktyką lub stażem? Odwiedź naszą stronę 

www.efl.pl/kariera lub jeden z naszych oddziałów na 

terenie całej Polski.

To się 
uda! 

To się 
uda! 

EFL-To-Sie-Uda-artykul-przewodnik-pracowawcy_189x270mm_spad3mm_300dpi_2018-07-06.indd   2-3 06.07.2018   10:51:51
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Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy publikowanymi na Pracuj.pl   
oraz odwiedź naszą stronę internetową

Dołącz do nas:

Co oferujemy?
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Ferrero Polska Sp. z o.o.
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
Ferrero na świecie
Ferrero jest globalnym, prywatnym przedsiębiorstwem należącym 
do Rodziny Ferrero. Firma rozwinęła się z małej, włoskiej cukierni, 
założonej w Albie w 1944 roku, sprzedającej własne produkty 
na bazie orzechów laskowych i stała się trzecią co do wielkości 
Grupą na światowym rynku wyrobów czekoladowych. Grupa 
wytwarza słynne i unikalne produkty jak np. Nutella®, Tic Tac®, 
Ferrero Rocher®, Raffaello®, Mon Cheri®, Kinder Surprise® 
i Kinder Bueno®.
 

Ferrero w Polsce
Ferrero w Polsce rozpoczęło działalność w 1992 r. Obecnie 
posiada dwie spółki, z których jedna – Ferrero Polska Sp. z o.o. 
prowadzi fabrykę w Belsku Dużym k. Grójca, a druga – Ferrero 
Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie koncentruje 
się na działalności handlowej oraz marketingowej. Łącznie Ferrero 
w Polsce zatrudnia ponad 1600 pracowników. 
 

Projekty CSR w Polsce

Kinder+Sport to program z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, jaki firma Ferrero prowadzi obecnie w 28 krajach na 
świecie. W Polsce Program realizowany jest od 2008 roku 
i z sezonu na sezon angażuje coraz więcej dzieci oraz ich 
rodziny w idee Joy of Moving. A co to oznacza? Joy of Moving 
to po prostu szczera i naturalna radość z bycia aktywnym! 
Kinder+Sport ułatwia młodemu pokoleniu dostęp do aktywności 
fizycznej i promuje ją jako zabawę, aby ruch stał się integralną 
częścią dnia, a dzieci wyrosły na aktywnych dorosłych. 

W Polsce w ramach programu Kinder+Sport wspierając wybrane 
dyscypliny sportowe, zachęcamy dzieci i młodzież do wspólnej 
zabawy na wodzie i lądzie:
• Kinder+Sport Radość z Pływania – to ogólnopolski projekt, 

łączący w sobie naukę pływania i dobrą zabawę. Obecnie 
blisko 50% basenów w całej Polsce zostało doposażonych 
w sprzęt sportowy potrzebny do nauki pływania!

• Kinder+Sport Zostań Optymistą – pod żaglami tego 
projektu trenują sami optymiści! Mowa o dzieciach w wieku 
od 6 do 15 lat, które na łódkach klasy Optimist uczą się 
podstaw sztuki żeglarskiej.

• Kinder+Sport Mini Tour de Pologne – to największa 
impreza rowerowa dla dzieci i młodzieży w Polsce!

• Kinder+Sport Tennis Trophy – to wyjątkowe wydarzenie 
tenisowe, które łączy dzieci z 11 krajów w duchu dobrej 
zabawy i przyjaźni będącej najważniejszym z trofeów!

• Ogólnopolskie mistrzostwa w mini-siatkówce o Puchar 
Kinder+Sport – co roku blisko 42 tysiące dzieci grając 
w siatkówkę razem z Kinder+Sport uczą się współpracy, 
a także poznają tajniki techniki siatkarskiej od swoich idoli 
– Piotra Gruszki i Sebastianka Świderskiego, ambasadorów 
Kinder+Sport!

Warto również podkreślić, że wszystkie wydarzenia sportowe 
będące częścią kalendarza Programu prowadzone są współpracy 
z wybranymi związkami sportowymi oraz objęte są honorowym 
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie: www.kinderplussport.pl

Nasza Propozycja jako pracodawcy opiera się na 
trzech filarach: 

Ferrero Forever (Zawsze Ferrero)

Nasze produkty są kultowe i cieszą się nieustającym sukcesem, 
ponieważ jesteśmy wytrwali w dążeniu do ideału. W ten sam 
sposób dbamy o pracowników w ujęciu długofalowym. Robimy 
wszystko, aby wraz z rozwojem firmy zapewnić naszym ludziom 
możliwości nauki i rozwoju. Podejmując pracę w Ferrero, 
wnosisz do swojego życia nową jakość, która pozostanie z Tobą 
na zawsze. 

Feeling Ferrero (Być częścią Ferrero)

W Ferrero ludzie są ważniejsi od procesów, ponieważ jesteśmy 
przekonani, że osiągnięcie czegoś wyjątkowego wymaga 
bardziej współpracy niż wydawania poleceń. Naszą wyróżniającą 
wartością jest silne poczucie wspólnego celu, które definiuje 
firmę Ferrero i sposób, w jaki wspólnie w niej pracujemy: z pasją, 
darząc się wzajemnym szacunkiem, przedkładając wspólny 
sukces ponad indywidualne ambicje. 
 

Fast Forward (Dynamicznie do przodu)

Nasze produkty cieszą się powodzeniem na całym świecie, 
a organizacja w szybkim tempie nabiera ogólnoświatowego 
charakteru – wraz z tym, jak do naszej dużej rodziny dołączają  
nowi, różnorodni, utalentowani ludzie. Stały wzrost Ferrero 
na nowych rynkach to dla naszych pracowników ekscytujące 
wyzwanie, a także ogromna szansa rozwoju kariery i pracy 
w wielu miejscach na świecie. 

Ferrero Polska i Ferrero Polska Commercial 
otrzymały nagrody (m.in.): 

• Solidny Pracodawca Roku 2013, 2014, 2015

• 100 najlepszych firm Trendence Graduate Barometer 2015

• HR Najwyższej Jakości 2015, 2016, 2017

• Profesjonalne ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) 2015, 
2016, 2017

• 100 Poland’s Most Attractive Employers Universum 2017

• Staż Wysokiej Jakości 2016

Więcej informacji znajdziesz na:

www.ferrero.pl
www.ferrerocareers.com

Discover
the taste of

Ferrero: a joy to discover

Ferrero to niezwykła Firma. Rodzinna,
a jednocześnie postępowa i patrząca 
globalnie na świat. Pełna energii 
i dynamiczna, ale też myśląca długofalowo. 
Odnosząca wielkie sukcesy i zawsze 
stawiająca na pierwszym miejscu swoje 
produkty i swoich pracowników, łącząca 
wypracowane przez lata umiejętności 
z nowoczesnymi technologiami.
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Grupą na światowym rynku wyrobów czekoladowych. Grupa 
wytwarza słynne i unikalne produkty jak np. Nutella®, Tic Tac®, 
Ferrero Rocher®, Raffaello®, Mon Cheri®, Kinder Surprise® 
i Kinder Bueno®.
 

Ferrero w Polsce
Ferrero w Polsce rozpoczęło działalność w 1992 r. Obecnie 
posiada dwie spółki, z których jedna – Ferrero Polska Sp. z o.o. 
prowadzi fabrykę w Belsku Dużym k. Grójca, a druga – Ferrero 
Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie koncentruje 
się na działalności handlowej oraz marketingowej. Łącznie Ferrero 
w Polsce zatrudnia ponad 1600 pracowników. 
 

Projekty CSR w Polsce

Kinder+Sport to program z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, jaki firma Ferrero prowadzi obecnie w 28 krajach na 
świecie. W Polsce Program realizowany jest od 2008 roku 
i z sezonu na sezon angażuje coraz więcej dzieci oraz ich 
rodziny w idee Joy of Moving. A co to oznacza? Joy of Moving 
to po prostu szczera i naturalna radość z bycia aktywnym! 
Kinder+Sport ułatwia młodemu pokoleniu dostęp do aktywności 
fizycznej i promuje ją jako zabawę, aby ruch stał się integralną 
częścią dnia, a dzieci wyrosły na aktywnych dorosłych. 

W Polsce w ramach programu Kinder+Sport wspierając wybrane 
dyscypliny sportowe, zachęcamy dzieci i młodzież do wspólnej 
zabawy na wodzie i lądzie:
• Kinder+Sport Radość z Pływania – to ogólnopolski projekt, 

łączący w sobie naukę pływania i dobrą zabawę. Obecnie 
blisko 50% basenów w całej Polsce zostało doposażonych 
w sprzęt sportowy potrzebny do nauki pływania!

• Kinder+Sport Zostań Optymistą – pod żaglami tego 
projektu trenują sami optymiści! Mowa o dzieciach w wieku 
od 6 do 15 lat, które na łódkach klasy Optimist uczą się 
podstaw sztuki żeglarskiej.

• Kinder+Sport Mini Tour de Pologne – to największa 
impreza rowerowa dla dzieci i młodzieży w Polsce!

• Kinder+Sport Tennis Trophy – to wyjątkowe wydarzenie 
tenisowe, które łączy dzieci z 11 krajów w duchu dobrej 
zabawy i przyjaźni będącej najważniejszym z trofeów!

• Ogólnopolskie mistrzostwa w mini-siatkówce o Puchar 
Kinder+Sport – co roku blisko 42 tysiące dzieci grając 
w siatkówkę razem z Kinder+Sport uczą się współpracy, 
a także poznają tajniki techniki siatkarskiej od swoich idoli 
– Piotra Gruszki i Sebastianka Świderskiego, ambasadorów 
Kinder+Sport!

Warto również podkreślić, że wszystkie wydarzenia sportowe 
będące częścią kalendarza Programu prowadzone są współpracy 
z wybranymi związkami sportowymi oraz objęte są honorowym 
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie: www.kinderplussport.pl

Nasza Propozycja jako pracodawcy opiera się na 
trzech filarach: 

Ferrero Forever (Zawsze Ferrero)

Nasze produkty są kultowe i cieszą się nieustającym sukcesem, 
ponieważ jesteśmy wytrwali w dążeniu do ideału. W ten sam 
sposób dbamy o pracowników w ujęciu długofalowym. Robimy 
wszystko, aby wraz z rozwojem firmy zapewnić naszym ludziom 
możliwości nauki i rozwoju. Podejmując pracę w Ferrero, 
wnosisz do swojego życia nową jakość, która pozostanie z Tobą 
na zawsze. 

Feeling Ferrero (Być częścią Ferrero)

W Ferrero ludzie są ważniejsi od procesów, ponieważ jesteśmy 
przekonani, że osiągnięcie czegoś wyjątkowego wymaga 
bardziej współpracy niż wydawania poleceń. Naszą wyróżniającą 
wartością jest silne poczucie wspólnego celu, które definiuje 
firmę Ferrero i sposób, w jaki wspólnie w niej pracujemy: z pasją, 
darząc się wzajemnym szacunkiem, przedkładając wspólny 
sukces ponad indywidualne ambicje. 
 

Fast Forward (Dynamicznie do przodu)

Nasze produkty cieszą się powodzeniem na całym świecie, 
a organizacja w szybkim tempie nabiera ogólnoświatowego 
charakteru – wraz z tym, jak do naszej dużej rodziny dołączają  
nowi, różnorodni, utalentowani ludzie. Stały wzrost Ferrero 
na nowych rynkach to dla naszych pracowników ekscytujące 
wyzwanie, a także ogromna szansa rozwoju kariery i pracy 
w wielu miejscach na świecie. 

Ferrero Polska i Ferrero Polska Commercial 
otrzymały nagrody (m.in.): 

• Solidny Pracodawca Roku 2013, 2014, 2015

• 100 najlepszych firm Trendence Graduate Barometer 2015

• HR Najwyższej Jakości 2015, 2016, 2017

• Profesjonalne ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) 2015, 
2016, 2017

• 100 Poland’s Most Attractive Employers Universum 2017

• Staż Wysokiej Jakości 2016

Więcej informacji znajdziesz na:

www.ferrero.pl
www.ferrerocareers.com

Discover
the taste of

Ferrero: a joy to discover

Ferrero to niezwykła Firma. Rodzinna,
a jednocześnie postępowa i patrząca 
globalnie na świat. Pełna energii 
i dynamiczna, ale też myśląca długofalowo. 
Odnosząca wielkie sukcesy i zawsze 
stawiająca na pierwszym miejscu swoje 
produkty i swoich pracowników, łącząca 
wypracowane przez lata umiejętności 
z nowoczesnymi technologiami.
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Stabilność
Rozwój
Satysfakcja
Postaw na swoją karierę w Glencore!

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



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 rolnymi w skali międzynarodowej. Jesteśmy 
liderem w branży i wciąż się rozwijamy.

   88 miejsce w zestawieniu „Lista 500 Największych 
Firm Rzeczpospolitej” za 2017 rok, opracowywanym 
corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”

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

STAŻE W GLENCORE POLSKA 
Od 2013 roku z sukcesem organizujemy wakacyjne 
programy stażowe dla studentów. 
Staże trwają min. 4 miesiące (czerwiec-wrzesień) 
i odbywają się w naszym biurze w Gdańsku. 
Kandydatom dajemy możliwość rozwoju w pionie 
fi nansowo-księgowym oraz w działach operacyjnych 
takich jak: handel, logistyka, rozliczenia i umowy. 
Dodatkowo rekrutujemy do zespołów: IT, administracji 
oraz zasobów ludzkich. 

   19% obecnie zatrudnionych pracowników to byli 
Stażyści

   74% Stażystów po odbytych stażach wakacyjnych 
kontynuowało współpracę z fi rmą 
(wg danych za 2014-2017)

   92% Stażystów oceniło staże w Glencore Polska jako 
przydatne (wg danych za 2015-2017)

KOGO SZUKAMY
Do naszego programu stażowego zapraszamy studentów 
III-V roku studiów o profi lu ekonomicznym. Ważna 
jest dla nas znajomość języka angielskiego na poziomie 
min. B1. Znajomość innych języków obcych jest dla 
nas dodatkowym atutem. Zależy nam na współpracy 
z osobami otwartymi, pozytywnie nastawionymi 
i chcącymi rozwijać się w wybranym obszarze.  

NASZ PROCES REKRUTACYJNY 
SKŁADA SIĘ MAKSYMALNIE 
Z 3 ETAPÓW:

   wywiad telefoniczny

   rozwiązanie testu zdolności (rodzaj testu uzależniony 
jest od wybranego działu, stosujemy testy analityczne, 
logiczne, rozumienia informacji słownych,  językowe 
oraz sprawdzające znajomość programu Excel)

   rozmowa kwalifi kacyjna z menedżerem działu oraz 
działem HR

Rekrutację do programów stażowych prowadzimy co 
roku w okresie kwiecień-maj.

   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
Podczas stażu w Glencore Polska będziecie mieli okazję 
uczyć się od najlepszych specjalistów w branży. Zachęcamy 
naszych pracowników i stażystów do rozwijania swoich 
umiejętności poprzez zapewnienie im doświadczeń 
zawodowych, które odpowiadają ich potencjałowi. 

   wyjątkową atmosferę pracy, dzięki której jesteśmy 
zgranym zespołem

   elastyczny grafi k

   atrakcyjne wynagrodzenie 

   profesjonalne wdrożenie do pełnionej funkcji

   samodzielne i rozwojowe zadania

   referencje po zakończonym stażu

   możliwość kontynuacji współpracy na stanowisku 
młodszego specjalisty po ukończeniu studiów

   nowoczesne biuro w Garnizonie, doskonale 
skomunikowane z trójmiejskimi uczelniami

   udział w wydarzeniach integracyjnych

   smacznie wyposażoną kuchnię



Zbuduj swoją karierę z ERGO Hestią!
Poznaj naszych pracowników, których rozwój zawodowy 
udowadnia, że warto. Ty też możesz być 
jednym z nich.

Poznaj nasze aktualne oferty pracy na: 
www.kariera.ergohestia.pl

Michalina Szafranko
Kierownik Działu
Biuro Operacji i Likwidacji Szkód

ERGO Hestia postawiła na mnie i dzięki temu jestem 
tu, gdzie jestem. Wsparcie mojego pracodawcy jest 
nieocenione i tym samym udało mi się łączyć studia 
dzienne z pracą na infolinii. W ERGO Hestii cenię sobie 
możliwość awansu wewnętrznego, jak i osobistego, 
poprzez różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. A to, co 
wyróżnia pracę w ERGO Hestii, to wspaniała atmosfera.

Dominika Kaliska
Specjalista
Biuro Doboru i Rozwoju Kadr

ERGO Hestia daje młodym ludziom możliwość zdobycia 
doświadczenia, a wraz z nim szansę rozwoju zawodowego 
w różnych kierunkach. To organizacja, która uczy wysokich 
standardów pracy, ceni odwagę i gotowość do ciągłej 
zmiany, co w efekcie daje możliwość udziału w kreowaniu 
unikatowych rozwiązań w branży ubezpieczeniowej. Ludzie 
z pasją i pozytywna atmosfera to ogromne atuty tej firmy.

Mateusz Budrewicz
Specjalista
Biuro Ubezpieczeń Indywidualnych

Praca z klientem, szczególnie ubezpieczeniowym, nie 
należy do najłatwiejszych. Pozwala jednak na zdobycie 
bardzo dużo doświadczenia, a to owocuje w przyszłej 
pracy. Dzięki temu z konsultanta infolinii szybko stałem 
się specjalistą w biurze produktowym. W ERGO Hestii 
jest wiele dróg rozwoju. Głównie od Twojej wytrwałości 
i chęci zależy, którą z nich po pewnym czasie będziesz 
mógł wybrać. 

Damian Mihal
Zastępca Dyrektora
Biuro Operacji i Likwidacji Szkód

Praca w ERGO Hestii to doskonały przykład rozwijania 
pracowników wewnątrz firmy. Dla wielu jest to pierwsza 
poważna praca, ale jej atrakcyjność i różnorodność 
powoduje, że znakomita większość zostaje na dłużej. 
Ze mną było podobnie. Przyszedłem do ERGO Hestii bez 
doświadczenia, jeszcze w trakcie studiów. Od momentu 
zatrudnienia wszystko jest w Twoich rękach – wystarczy 
tylko chcieć!

Porozmawiaj z naszym Opiekunem Kandydata o ofertach pracy i możliwościach rozwoju  
w ERGO Hestii za pośrednictwem czatu: www.opiekun-kandydata.ergohestia.pl

Mamy 100 metrów 
do plaży

Dołącz do nas  
i zostań Mistrzem 

Ubezpieczeń!
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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

NAJ
NIE 
BIERZE SIĘ
ZNIKĄD
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Open new opportunities with us.
Join HEINEKEN in Kraków.

Visit: jobs.krakow.heineken.com
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Looking to use your language skills  
and work with a great team?

HireRight, the global background screening company

USA  •  CANADA  •  MEXICO  •  UK  •  POLAND  •  ESTONIA  •  RUSSIA 

UNITED ARAB EMIRATES  •  INDIA  •  SINGAPORE  •  HONG KONG  •  PHILIPPINES

Find out more about working at HireRight
www.HireRight.com/emea/careers

Current Vacancies
Trainee Researcher + Language – Italian, French, German, Dutch

View all vacancies on www.hireright.com/emea/careers/current-opportunities
Send us your CV to jobs@hireright.com 

We have

What we offer

Our values

Sense of ownership – Service-first mindset – Grounded in respect – Collaborative spirit

40,000 450+

Extensive 
benefits 
package

Training 
programs  
from day one

Great 
opportunities 
for career 
development

Fantastic  
office 
atmosphere

Team sports and 
social events

employees in our Katowice Office

12Over        million
candidates each year

30+ years
of industry experience

At HireRight, we help people get hired. We support our customers to onboard the people 

they need to be successful. We guide each candidate through the background screening 

process as quickly and simply as possible, delivering an unparalleled candidate experience. 

The same is true for our customers; we listen, ask questions and help them to filter 

through all the available information, so they can validate their decision to hire each 

candidate. Naturally, the more customers we have, the more people we can help.

clients

Offices in              countries12
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International Tobacco Machinery 
Poland Sp. z o.o.

International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. 
(ITM  Poland) rozpoczęła działalność w 1991 roku, jako 
część międzynarodowego koncernu ITM Group z siedzibą 
w Holandii.
Jesteśmy jednym z czołowych producentów rozwiązań 
technologicznych dla przemysłu tytoniowego. Specjalizujemy 
się w kompleksowych dostawach maszyn w szczególności 
w zakresie produkcji maszyn do odzyskiwania tytoniu oraz 
produkcji fi ltrów kombinowanych. 
Projektujemy maszyny przy wykorzystaniu najnowszych 
rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych. Wykonujemy 
oraz wdrażamy systemy sterowania procesami 
przemysłowymi o najwyższym światowym standardzie. 
Nasze rozwiązania chronione są poprzez zgłoszenia 
patentowe i wzory użytkowe.

Znajdujemy się w światowej czołówce fi rm realizujących 
stojące przed współczesnym rynkiem tytoniowym wyzwania, 
mające na celu redukcję szkodliwego wpływu palenia na 
zdrowie.

3355
 maszyn indywidualnie 

zaprojektowanych, zmontowanych 
i zainstalowanych na świecie

 686  chronionych patentów

 430  pracowników

 48   państw, w których prowadzimy 
obecnie projekty

Cenimy sobie przyjazną atmosferę pracy, otwarte 
relacje i wspólne wartości. To one pozwalają nam 
budować dobre i angażujące środowisko pracy 
dające każdemu pracownikowi motywację oraz 
poczucie współtworzenia fi rmy.
Mocno akcentujemy to, że tworzymy niekorporacyjne 
środowisko. Chcemy, aby wszystkim pracowało się 
dobrze. Nie narzucamy żadnego dress codu. Komunikacja 
między pracownikami odbywa się na stopie partnerskiej.
W związku z międzynarodowym charakterem działalności 
fi rmy prezentujemy dużą otwartość w stosunku do różnych 
kultur i narodowości.
Dbamy o zapewnienie wysokich standardów bezpiecznej 
pracy. Jednocześnie ważny jest dla nas komfort 

pracowników w czasie odpoczynku. Nasza nowoczesna 
stołówka to miejsce nie tylko do spożywania posiłków, ale 
także luźnych spotkań budujących wyjątkową więź między 
pracownikami.
Propagujemy zdrowy styl życia. Wyrazem tego jest 
inicjatywa ITM w zainstalowaniu przy głównym wejściu do 
naszej firmy stacji roweru miejskiego, której jesteśmy 
fundatorem.
Inwestujemy w rozwój infrastruktury z zastosowaniem 
rozwiązań przyjaznych środowisku. W 2015 roku oddaliśmy 
do użytku nowoczesny budynek biurowy spełniający 
wymagania certyfi kacji BREEAM®. Budynek ITM zalicza się 
do grona jedynie dwunastu biurowców w  Polsce z takim 
certyfi katem.

KIM JESTEŚMY?

Jeśli chcesz dołączyć do naszego 
zespołu profesjonalistów, aplikuj:

kariera.itmgroup.pl

ŚRODOWISKO PRACY



ITM Poland – firma dla inżynierów z pasją  

ETAP 1 
Aplikacja na wybraną ofertę pracy lub stażu

Szukaj aktualnych ogłoszeń na naszej stronie internetowej 
kariera.itmgroup.pl bądź w serwisie pracuj.pl.

ETAP 3
Rozmowa kwalifi kacyjna

W zależności od stanowiska, na które aplikujesz, możesz 
zostać poproszony o wykonanie testów kompetencyjnych, 
testów wiedzy bądź przygotowanie prezentacji.

ETAP 2
Selekcja aplikacji

Dokładnie przeanalizujemy Twoje CV i skontaktujemy się 
z wybranymi osobami.

ETAP 4
Informacja zwrotna

Staramy się, aby kandydat otrzymał informację zwrotną 
w przeciągu miesiąca od spotkania. Kandydatom, którzy 
z sukcesem przeszli cały proces rekrutacji, przedstawimy 
ofertę pracy.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy do pracy 
w naszym zespole inżynierów konstruktorów, inżynierów 
automatyków, montażystów i innych specjalistów. 

Do współpracy zapraszamy osoby:

  nastawione na rozwój

  znające dobrze język angielski

  gotowe do podejmowania wyzwań 

  pracę w mędzynarodowej fi rmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku,

  możliwość odkrywania najnowszych technologii,

  dynamiczne środowisko ludzi ceniących współpracę, 
gdzie pracownicy i wzajemne relacje są równie ważne, 
jak wyniki biznesowe,

  szkolenia oraz szerokie możliwości rozwoju zawodowego,

  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  

  pakiet benefi tów pozapłacowych:

pracowniczy program emerytalny

sponsorowane ubezpieczenie na życie

opieka medyczna

stołówka pracownicza

oferta sportowa

imprezy i wyjazdy integracyjne 

PROCES REKRUTACJI

KOGO SZUKAMY?

Oferujemy

Jeśli chcesz dołączyć do naszego 
zespołu profesjonalistów, aplikuj:

kariera.itmgroup.pl

PROGRAM PRAKTYK
Praktyki dla uczniów techników 
w działach:
 montażu mechanicznego,
 montażu elektrycznego

Praktyki dla studentów 
kierunków technicznych 
w działach:
 Konstrukcyjnym
 Automatyki
 Przygotowania Produkcji
 Logistyki
 Zaopatrzenia

PROGRAM STAŻOWY
6-miesięczne płatne staże 
dla absolwentów technicznych 
szkół średnich w działach:
 montażu mechanicznego,
 montażu elektrycznego

6-miesięczne płatne staże 
dla absolwentów studiów 
kierunków technicznych 
w działach:
 Konstrukcyjnym
 Automatyki

PRACA
Zarówno dla inżynierów 
z doświadczeniem jak 
i wyróżniających się absolwentów.
 praca dla inżyniera konstruktora
 praca dla inżyniera automatyka
 zarządzanie projektami
 montaż maszyn i uruchomienia
 kontrola jakości
 instalacje i serwis
 logistyka i dostawy
 fi nanse
 R&D

 107







Lepiej czekać na szansę
czy samemu ją stworzyć?
Szukamy przedsiębiorczych.

Zostań częścią międzynarodowej fi rmy 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.kaufl and.pl/kariera
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Dowiedz się więcej na 
www.kaufl and.pl/kariera

PROFESJONALNE 
WDROŻENIE

CIEKAWE PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
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CZY WIESZ, ŻE  
KAŻDEGO DNIA:
• Uzdatniamy ponad 330 milionów litrów wody
• Oczyszczamy ponad 550 milionów litrów ścieków
 

CO NAS WYRÓŻNIA:
• Jesteśmy największą firmą z sektora wodociągo-

wo-kanalizacyjnego w Polsce z ponad 130-letnią 
tradycją

• Służba dla dobra mieszkańców
• Dbałość o środowisko
• Wdrażanie nowoczesnych technologii
• Kodeks Etyki Pracownika MPWiK

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE. 
DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO:
• Montujemy źródełka z warszawską kranówką  

w stołecznych szkołach – obecnie działa już  
ponad 220 takich urządzeń

• Od ponad 10 lat edukujemy dzieci i młodzież 
w ramach „Z Wisły do Wisły – Podróże  
z Kropelkiem”

• Informujemy mieszkańców o jakości  
warszawskiej kranówki

• Prowadzimy akcje informacyjne dla wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych

• Organizujemy wycieczki po terenie zabytkowej 
Stacji Filtrów oraz wspieramy sport i imprezy 
miejskie w Warszawie

KOGO SZUKAMY?
• Specjalistów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej 
• Pracowników administracyjnych
• Absolwentów kierunków:

 - inżynieria środowiska 
 - ochrona środowiska
 - chemia 
 - biotechnologia 
 - automatyka
 - elektryka/elektrotechnika
 - energetyka

CO OFERUJEMY:
• Bezpieczne i stabilne warunki pracy
• Możliwość zdobywania nowych umiejętności  

i doświadczenia w pracy z wysokiej klasy  
specjalistami oraz korzystania z nowoczesnych  
technologii

• Indywidulaną ścieżkę rozwoju zawodowego,  
w tym udział w m.in. kursach zawodowych,  
szkoleniach specjalistycznych, a także  
dofinansowanie do studiów magisterskich,  
inżynierskich, licencjackich

• Atrakcyjny pakiet benefitów:
 - prywatną opiekę medyczną 
 - kartę Multisport
 - świadczenia socjalne 
 - dofinansowanie wypoczynku 
 - pożyczki na zakup/remont mieszkania 
 - karty upominkowe i dopłaty na zakup pomocy 

szkolnych dla dzieci naszych Pracowników

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE S.A.

KIM JESTEŚMY:
Wodociągi Warszawskie to firma o ponad 130-letniej tradycji. Każdego dnia dostarczamy ponad 2,5 milionom 
mieszkańców smaczną, tanią i bezpieczną wodę. Zarządzamy także ponad 4200 km sieci wodociągowej oraz po-
nad 4100 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnym technologiom uzdatniania, w tym wieloetapowej filtracji  
i procesowi ozonowania oraz laboratoryjnej kontroli mamy pewność, że warszawska kranówka jest wodą wysokiej 
jakości. Z kolei zmodernizowana i stale rozbudowywana sieć kanalizacyjna zapewnia mieszkańcom komfort i chroni 
środowisko. Dzięki wspólnym wysiłkom dbamy o bezpieczeństwo Warszawy i Wisły.

Najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Dzięki pasji i zaangażowaniu wspólnie dokonaliśmy 
wielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania, a zrealizowane inwestycje mają realny wpływ na komfort 
życia mieszkańców całej aglomeracji. 

Wodociągi Warszawskie to nowoczesna firma, której misją jest służba mieszkańcom.

DOŁĄCZ DO NAS!   Dowiedz się więcej na: www.mpwik.com.pl / zakładka Kariera
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Wodociągi Warszawskie to firma o ponad 130-letniej tradycji. Każdego dnia dostarczamy ponad 2,5 milionom 
mieszkańców smaczną, tanią i bezpieczną wodę. Zarządzamy także ponad 4200 km sieci wodociągowej oraz po-
nad 4100 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnym technologiom uzdatniania, w tym wieloetapowej filtracji  
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Najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Dzięki pasji i zaangażowaniu wspólnie dokonaliśmy 
wielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania, a zrealizowane inwestycje mają realny wpływ na komfort 
życia mieszkańców całej aglomeracji. 

Wodociągi Warszawskie to nowoczesna firma, której misją jest służba mieszkańcom.

DOŁĄCZ DO NAS!   Dowiedz się więcej na: www.mpwik.com.pl / zakładka Kariera
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Nestlé działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Dynamiczny rozwój firmy jest możliwy przede wszystkim 
dzięki ludziom, którzy tworzą naszą organizację. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników 
oraz pielęgnujemy pełną zaufania atmosferę pracy, w której rodzą się niestandardowe idee! 
Przykładamy dużą wagę do jakości wytwarzanych produktów, jednocześnie przekazujemy naszym 
pracownikom i konsumentom szeroką wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Innowacyjne pomysły 
pracowników Nestlé wykorzystujemy do tworzenia najlepszych receptur i konceptów biznesowych, 
które decydują o przewadze konkurencyjnej naszej firmy. 

Nestlé Polska zapewni Ci możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia – nasze drzwi są szeroko 
otwarte zarówno dla studentów, absolwentów jak i profesjonalistów! Nie zwlekaj – weź udział 
w tworzeniu produktów, z których można być dumnym, w projektach, o których się mówi. 
Korzystaj z różnorodnych możliwości rozwoju i zdobywaj nowe umiejętności! 

Jesteśmy znanym i cenionym pracodawcą w branży FMCG. Praca w Nestlé to duża samodzielność 
i realny wpływ na projekty w dynamicznym i wymagającym otoczeniu biznesowym. 
Przyjazna atmosfera i praca zespołowa, która umożliwia wymianę doświadczeń składa się 
na sukcesy naszych pracowników. 

Ważna jest dla nas pasja i nieustanny rozwój! 

Nestlé Polska
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NEWAG S.A jest wiodącym polskim pro-
ducentem taboru kolejowego, pojazdów 
pasażerskich, lokomotyw spalinowych 
i  elektrycznych oraz pojazdów metra 
i tramwajów.  Swoje produkty z sukcesem 
dostarczamy polskim i  zagranicznym 
klientom. Nasze pojazdy obsługują połą-
czenia kolejowe, przewożąc pasażerów 
w czternastu województwach Polski.

Produkty NEWAG są efektem połączenia 
innowacyjnego myślenia, skutecznego 
działania oraz dążenia do zmian.

Nasz zespół to grupa profesjonalistów, 
nastawionych na rozwój zawodowy, któ-
rzy z pasją i zaangażowaniem tworzą no-
watorskie produkty o najwyższej jakości.

Doceniamy uzdolnionych absolwentów 
i wspieramy ich talenty, w zamian ocze-
kując ciągłego dążenia do doskonalenia 
się. Prowadzimy szeroki program praktyk 
dla studentów kierunków technicznych, 
dając możliwość rozwoju i zyskania no-
wych doświadczeń.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy-Sącz | T. +48 18 449 63 60 | F. +48 18 449 63 66 | www.newag.pl
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Poznaj świat interakcji człowiek – technologia 
i dołącz do Let’s Orange – programu dla ambitnych 
studentów, który oferuje Ci:

Spotkania z pracodawcą 

Skorzystaj z naszej wiedzy i okazji,
aby lepiej poznać Orange. Spotkaj się  
z nami na targach pracy, dniach otwartych, 
warsztatach na uczelniach.

Konkursy 

Zagraj ze znajomymi, wygraj atrakcyjne 
nagrody, zdobądź konkretną wiedzę 
poprzez dobrą zabawę. Czekamy 
na Ciebie w aplikacji Messenger!

Program Praktyk Letnich 

Weź udział w rekrutacji do kolejnej 
edycji płatnych, letnich praktyk 
studenckich i rozwijaj się pod okiem 
naszych ekspertów.

Program Ambasadorski 

Zostań naszym Ambasadorem
i rozwijaj Let’s Orange 
razem z nami! 

Znajdź nas na: 

Więcej informacji na: orangestudent.pl, orange.jobs

Nasz standard

Umowa
na praktyki

Wsparcie 
i opieka mentora

Nowoczesne
miejsce pracy

Dostęp do
nowoczesnych

 technologii
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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



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
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• 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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DO
SOMETHING
THAT
MATTERS
#PGDAY1

Learn more:

DAY 1. 
IT’S SOMETHING EVERYONE EXPERIENCES 
WHEN THEY JOIN A NEW COMPANY, WHETHER 
THEY’RE A STUDENT, A RECENT GRADUATE OR 
A SEASONED PROFESSIONAL. 

P&G’s Day 1 starts with you doing something that matters – making 
an impact on the world, P&G brands, and your career.

We hire based on the potential we see in people, so here, you’ll be 
trusted to dive right in, take the lead, use your initiative, and build 
billion-dollar brands that help make everyday activities easier and 
make the world a better place. You’ll be doing meaningful work that 
takes your career places you never imagined. Join us, and you’ll be 
part of this effort from Day 1.

WHERE WE HIRE:
GENERAL OFFICE
Warsaw, Zabraniecka St.

The place where business strategies are created and decisions are 
made. It is a home for departments such as Sales, Brand 
Management/Marketing, Finance & Accounting, Analytics & 
Insights, HR, Supply Network, Purchasing and others. We recruit 
for managerial internships and full-time positions.

GLOBAL BUSINESS SERVICES – IT
Warsaw, Zabraniecka St.

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 and Project 
Management (internships and full-time employment).

EUROPEAN PLANNING SERVICE CENTER (PSC)
Warsaw, Konstruktorska St.

The European PSC is the biggest planning center in the world. We 
consolidate all planning activities required to coordinate all 
elements of Supply Chains: suppliers, production plants, 
warehouses, distribution centers, and transportation. We are 
supporting major P&G businesses across Europe. Throughout the 
year we are looking for planning specialists, engineers and 
technical university graduates (internships, work and study, full-
time positions).

CENTRAL EUROPEAN PLANTS
Aleksandrów Łódzki, Łodź, Warsaw

Our plants include a Gillette Plant—the biggest in the world—in 
Łódź and a Cosmetics Plant in Aleksandrów Łódzki, where we 
create our Olay products, as well as Gillette and Old Spice. There is 
also the Pampers plant in Warsaw, where we produce 1000 
diapers per minute on 16 lines and deliver our products to 37 
countries in Europe, Asia and Africa. We are looking for candidates 
from engineering and technical studies as well as for technicians.

pgcareers.com
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Kim jesteśmy? 
Rewolucją.
Revolut powstał w 2015 r. w Londynie, by służyć 
śmiałej misji: postawić bankowy sektor finansowy  
na głowie. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się 
start-upem fintech w Europie i realną alternatywą  
dla tradycyjnej bankowości.

Co robimy? Rozwijamy się.

Oferujemy usługi finansowe dla każdego. 
Konsumenci mogą założyć konto w aplikacji  
w 3 minuty, bezprowizyjnie płacić nim za granicą  
w ponad 150 walutach, wymieniać i przechowywać 
środki w 25 walutach lub wysyłać przelewy krajowe 
i międzynarodowe po kursie międzybankowym.

Dzięki temu rośniemy jak na drożdżach! 
Zdobyliśmy już ponad 2.5 mln klientów w Europie  
i zrealizowaliśmy 150 mln transakcji wartych ponad 
22 mld $. W Polsce obsługujemy ponad 200 tys. 
klientów indywidualnych i ponad 1000 firm i stale 
rośniemy…

Szukamy najlepszych. Dołącz do nas!

Rozwijamy się na całym świecie dlatego, naszym 
priorytetem jest zatrudnienie utalentowanych 
pracowników, również w Polsce, w Krakowie!

• Programowania (Java/Scala, Front-end)

• Compliance

• Chargeback

• Customer Service

Sprawdź naszą stronę poświęconą karierze

Szukamy specjalistów z obszarów: 

www.revolut.com/pl/careers
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Nasza kultura
Od ponad 130 lat jesteśmy globalnym lide-
rem w dziedzinie innowacyjnych technolo-
gii i usług. Dajemy naszym współpracowni-
kom na całym świecie szansę na kształto-
wanie technologii przyszłości, która popra-
wia jakość życia ludzi i chroni zasoby natu-
ralne. Zachęcamy naszych współpracow-
ników, żeby swoją osobowością wzboga-
cali różnorodność firmy. Staramy się, aby 
praca w naszej firmie umożli wiała osiągnię-
cie zdrowej równowagi między celami zawo-
dowymi i prywatnymi, ponieważ wiemy, że 
jest to źródło kreatywności i sa ty sfakcji za-
wodowej. Ta równowaga dodatkowo jest 
funda mentem nie zwykłych osiągnięć naszych 
współ pracowników. Ciągła nauka i regularne 
zmienianie perspektywy są mocno zakorze-
nione w naszej kulturze pracy.

Wyobraź sobie firmę,  
która kształtuje świat 
przyszłości

Witaj w miejscu, gdzie pomysły przeradzają się w innowacje.  
Witaj w Boschu.  To tu rozwijane są przełomowe technologie 
w takich obszarach jak technika motoryzacyjna, technika 
przemysłowa, dobra użytkowe, energetyka i techniczne 
wyposażenie budynków. Przyczyniają się one do poprawy jakości 
życia tego i kolejnych pokoleń. Jest to możliwe dzięki globalnej 
współpracy ponad 402 000 zaangażowanych pracowników.  
Są wśród nich pionierzy, którzy każdego dnia wytyczają nowe 
granice technologii. Czemu więc nie dołączysz do nas, żeby 
dokonać czegoś niezwykłego? Zrób to!

Let’s be remarkable.

bosch-career.pl

TuTaj możesz

 ▶ Sprzedaż
 ▶ Marketing
 ▶ Obsługa klienta
 ▶  Wytwarzanie 
oprogramowania

 ▶ Consulting IT
 ▶ R&D
 ▶ Produkcja i montaż
 ▶ Logistyka

 ▶  Kontrukcja  
i projektowanie

 ▶ Serwis
 ▶ Księgowość
 ▶ Controlling
 ▶ HR i Administracja  

Pracuj nad wielkimi rzeczami w miejscu,  
w którym możesz tworzyć coś niezwykłego: 

Technologię bliżej nas

Samochody jeżdżą 
autonomicznie, urządzenia 
komunikują się ze sobą, 
a domy stają się bardziej 
inteligentne. W firmie 
Bosch zmieniamy wizje 
w rzeczywistość, aby 
poprawić jakość życia 
ludzi na całym świecie.

€ 7,5 mld
Inwestycje w badania  
i rozwój (R&D) 
 ok. 10% obrotów

125
Ośrodków 
badawczych  
na świecie

62500
Pracowników  
w obszarze R&D

402 000
Pracowników ogółem

€ 300 mln
Inwestycje w sztuczną 
inteligencję

Zobacz oferty pracy:
www.bosch-career.pl 

Kogo szukamy?
Poszukujemy profesjonalistów i studentów. Aplikuj, 
jeśli znasz języki, cechuje cię proaktywność, 
zaangażowanie i przedsiębiorczość oraz chcesz 
rozwijać się w jednym z poniższych obszarów:

być sobą

zachować 
równowagęzostawić  

po sobie ślad

kształtować 
świat 

przyszłości

znaleźć  
swoje miejsce

poszerzać 
horyzonty

przekazać  
dalej coś 
dobrego

poczuć prawdziwy 
teamspirit

Bosch_ogloszenie_pracuj_pl_189x270_.indd   1-2 2018-07-30   16:32:41
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3 miasta
6 lokalizacji

Wspieramy rozwój pracowników, dbając także o lokalne środowisko 
i przyjazną atmosferę w pracy.

Beneety
Elastyczne 

godziny pracy

Zorientowanie
na ludzi

Doonansowanie
posiłków

Profesjonalne
szkolenia

Globalny
zespół

Bonus 
roczny

Upezpieczenie
na życie

System 
kafeteryjny

Pakiet
beneotów

Kursy
językowe

Dodatkowe
bonusy

Kreatywne
środowisko

Przyjazna
atmosfera

Prywatna 
opieka 

medyczna

.
.

Katowice

Warszawa

Gdańsk
.

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

Rockwell Automation to największa na świecie orma specjalizująca się 
wyłącznie w automatyce przemysłowej i informatyce, zatrudniająca około 22 
tys. osób w 80 krajach. Główna siedziba ormy znajduje się w Milwaukee, 

RRockwell Automation w Polsce nieustannie rozszerza zakres swoich usług. 
Obecnie mamy już ponad 30 działów, zajmujących się różnymi obszarami. 
Największy dział to zakład produkcyjny, w którym wdrażane są nowoczesne 
rozwiązania Przemysłu 4.0. W najnowszej katowickiej siedzibie – A4 Business 
Park – szybko rozwija się Dział Oprogramowania Wbudowanego, zajmujący 
się tworzeniem i testowaniem oprogramowania do naszych produktów oraz 
Globalny Dział Usług Finansowych, obsługujący transakcje ormy na całym 
świeciświecie. Od 2017 roku mamy również działy Research & Development, 
pracujące nad rozwojem, projektowaniem i testowaniem aplikacji oraz 
sprzętu. Swoje działania skupiamy na połączeniu istniejących rozwiązań 
z danymi dostępnymi w chmurze, a także nad cyberbezpieczeństwem. 
Dodatkowo, nasi klienci mają dostęp do wsparcia technicznego, 

w Stanach Zjednoczonych.

działającego 24/7.

Jesteśmy laureatem prestiżowych nagród:

Fabryka Roku 2017
w kategorii Przemysł 4.0

Top Pracodawca
Województwa Śląskiego

Diament Forbesa
2018
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www.statestreet.com/pl
www.facebook.com/StateStreetBankPolska

State Street 
World’s Leading 

Provider of 
Financial Services 

to Institutional 
Investors
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State Street to wiodący dostawca usług finansowych dla inwestorów 
instytucjonalnych, działający na całym świecie od ponad 225 lat. 
W Polsce jesteśmy od 2007 roku i cały czas rozwijamy się oraz 
powiększamy nasz zespół – w Krakowie pracuje już ponad 3000 
specjalistów. Biuro w Gdańsku powstało w 2016 roku i obecnie 
zatrudniamy ponad 1000 pracowników. Chcesz do nas dołączyć?

Budujemy naszą markę w branży usług finansowych od innowacji technologicznych 
i produktu po odpowiedzialność korporacyjną i rozwój lokalnych społeczności.  
Jesteśmy globalnym pracodawcą zatrudniającym zróżnicowaną kadrę pracowniczą 
z bogatym doświadczeniem oraz siecią 37 000 pracowników na 100 rynkach 
finansowych. 
Dla nas sukces to wpływ jaki nasi pracownicy mają – na naszych klientów, lokalną 
społeczność oraz na siebie nawzajem. Tworzymy środowisko pracy, w którym 
nasi pracownicy czują się zaangażowani, docenieni, a także otrzymują wsparcie 
niezbędne do wykorzystania pełni ich potencjału.

Dołącz do nas.

Sprawdź nasze oferty pracy i staży  
w Krakowie i Gdańsku na:  

www.statestreet.com/careers

Join us  
and make  
your mark

Szkolenia, programy 
rozwojowe

Elastyczne formy zatrudnienia  
(w tym praca z domu)

Pracowniczy plan 
oszczędnościowy

Dodatkowe dni urlopu  
(np. z okazji urodzin)

Prywatna opieka medyczna  
– VIP (pakiet rodzinny)

Wydarzenia 
integracyjne

Atrakcyjna 
lokalizacja biur
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poczuj do nas chemię
synthosgroup.com/kariera

3000 
pracowników

1
70

1

100 
pracowników 
R&D

7 
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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WE
create
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Enjoy yourself
-You are at work

Kim jesteśmy?

Co nas wyróżnia

Jesteśmy globalnym liderem w najszybciej rozwijającym się sektorze w Polsce – BPO, 
czyli outsourcingu. Pomagamy zarządzać dużymi procesami biznesowymi 
międzynarodowych przedsiębiorstw i wspólnie je ulepszamy.

W Polsce specjalizujemy się jak dotąd w Finansach & Księgowości oraz Obsłudze 
Klienta, ale często poszukujemy również osób na inne interesujące stanowiska.

W WNS wierzymy, że kluczem do sukcesu jest wychodzenie ponad oczekiwania 
– zarówno klientów jak i członków naszych zespołów. Potwierdzają to zdobyte nagrody: 
tytuł AON Best Employer 2017 oraz Outsourcing Star 2018 dla najszybciej rozwijającej 
się organizacji Sektora nowoczesnych Usług dla Biznesu w Kategorii BPO.

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

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

Co jeśli dołączę do zespołu WNS Polska?

Jak realizujemy naszą misję?
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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 2000 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.
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Dowiedz się więcej na: www.budimex.pl 
Zobacz, co u nas słychać:

KIM JESTEŚMY? 
Jesteśmy liderem wśród pracodawców branży budowalnej z wieloletnim doświadczeniem i stabilną 
pozycją na rynku. Należymy do hiszpańskiej grupy Ferrovial, jednej z największych firm działających 
w sektorze infrastruktury na świecie.  Oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, 
lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

PROGRAM PRAKTYK
Program płatnych praktyk to świetna okazja dla chcących rozpocząć  karierę w naszej firmie. 
Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy! Wybierz program, który najbardziej Ci odpowiada i dołącz do nas!

 Program praktyk zawodowych. Przez cały rok oferujemy możliwość odbycia praktyk zawodowych we wszystkich działach 
firmy studentom i absolwentom, którzy chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe i poznać bliżej specyfikę pracy 
w branży budowlanej. Praktyki w ramach Programu Praktyk Zawodowych trwają od miesiąca do pół roku. 

 Program praktyk letnich. Co roku w okresie wakacyjnym oferujemy 300 miejsc na budowach w całej Polsce. To niepowtarzalna 
możliwość realizacji samodzielnych wyzwań pod czujnym okiem doświadczonej kadry inżynierskiej wspierającej radą i pomocą. 
Rekrutacja na praktyki letnie rozpoczyna się w lutym. 

 Akademia Budimex. Akademia Budimex to cykl profesjonalnych warsztatów skierowanych do studentów kierunków 
budowlanych renomowanych polskich uczelni technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne wskazówki 
najlepszych inżynierów w branży. Nie może Cię tam zabraknąć!

WEJDŹ DO GRY
Od rozpoczęcia praktyk dzieli Cię tylko kilka kroków. Złóż swoją aplikację przez formularz online 
a otrzymasz link do gry kompetencyjnej. Po jej  zakończeniu skontaktujemy się z Tobą by lepiej Cię poznać. 
Przed Tobą jeszcze tylko spotkanie kwalifikacyjne i możemy zaczynać naszą wspólną przygodę.

MUROWANA KARIERA W BUDIMEX
Studiujesz lub właśnie kończysz studia i chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe 
w branży budowlanej? Zrób pierwszy krok i daj nam się lepiej poznać. Być może będzie to początek 
Twojej kariery, którą z przyjemnością pomożemy Ci zbudować. Od fundamentów aż po dach. 
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Echo Investment
Wszystko zaczyna się od Ciebie: tego jak żyjesz, jak lubisz 
pracować, w jaki sposób załatwiasz codzienne sprawy czy jak 
odpoczywasz. Wychodząc z tego założenia, tworzymy miejsca, 
które dają poczucie niezależności, wygody i bezpieczeństwa. 
Szanujemy przestrzeń miejską i z uwagą podchodzimy do jej 
historii i tradycji. Jesteśmy największą fi rmą deweloperską, 
która tworzy dobrą przestrzeń miejską, łącząc funkcje 
biurową, handlową, usługową i mieszkaniową. Naszą ambicją 
jest tworzenie dużych, wielofunkcyjnych i miastotwórczych 
projektów, miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. 
Chcemy być współodpowiedzialni za to, by miasta rozwijały 
się w sposób zrównoważony, a ich przestrzeń była otwarta 
i zachęcała do korzystania. 
Mamy duże doświadczenie. Przez 22 lata obecności na Polskim 
rynku zrealizowaliśmy ponad 140 inwestycji, dziś budujemy 
i przygotowujemy 70 kolejnych.

Gdzie pracujemy?
Nasza główna siedziba znajduje się w Kielcach, a warszawskie 
biuro w wybudowanym przez nas wieżowcu Q22 w samym 
centrum miasta.
Przy każdej naszej inwestycji mamy biura budowy, a większość 
realizowanych projektów mieszkaniowych posiada biura 
sprzedaży.
Obecnie budujemy w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, 
Krakowie i Wrocławiu.

Benefi ty
Naszym pracownikom zapewniamy opiekę medyczną, dostęp 
do zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz oferty kulturalnej 
i rozrywkowej – zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. 
Dbamy także o poranny zastrzyk energii i witamin, poprzez 
codzienne śniadania i dostawę świeżych owoców do biur.

Konstruktor Kariery
To program letnich płatnych praktyk, kierowany 
do studentów ostatnich lat studiów rożnych 
kierunków i specjalizacji. Po trzymiesięcznych 
praktykach pod czujnym okiem naszych 
menadżerów, najlepszym oferujemy możliwość 
przedłużenia współpracy. 
W 2018 roku zaprosiliśmy na praktyki do działu 
prawnego, HR, sprzedaży i obsługi klienta, 
budowlanego, komunikacji, marketingu, nadzoru 
nad umowami, kontraktacji i optymalizacji 
technicznej, fi nansowego oraz IT.
Rekrutacja do Konstruktora Kariery zaczyna 
się w marcu, a ogłoszenia publikowane są 
w portalu pracuj.pl i stronie korporacyjnej 
w zakładce „kariera”. Można je również znaleźć 
w uczelnianych biurach kariery.

Chcesz do nas aplikować?
Rekrutujemy przez cały rok na różne stanowiska 
do wielu zespołów i działów, w tym młodszych 
specjalistów. Wszystkie oferty pracy znajdziesz na 
naszej stronie korporacyjnej w zakładce „kariera” 
(www.echo.com.pl) oraz na portalu pracuj.pl.

Chcesz dowiedzieć się 
o nas więcej? 
Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.echo.com.pl oraz na nasz profi l pracodawcy 
na portalu pracuj.pl.

www.echo.com.pl www.pracuj.pl
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GRUPA ENERGA MIEJSCEM 
INTERAKCJI WIELU POKOLEŃ

Co oferujemy…
•  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•  atrakcyjne wynagrodzenie
•  możliwość pozyskania oraz rozwoju umiejętności 

zawodowych dzięki organizowanym kursom, 
szkoleniom

•  atrakcyjny pakiet socjalny m.in. prywatną opiekę 
medyczną, kartę Multisport, fundusz socjalny, 
ubezpieczenie grupowe z funduszem 
inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę

•  dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Nasze wartości
•  odwaga i innowacyjność
•  trwałe relacje
•  odpowiedzialny rozwój
•  wiarygodność

i bezpieczeństwo

Etapy rekrutacji oraz oferty pracy Grupy Energa znajdziesz na:
grupa.energa.pl/kariera/oferty-pracy  grupa.energa.pl/kariera/etapy-rekrutacji

Śledź nas na: grupa.energa.pl EnergaSA EnergaSA

Szukamy pracowników w obszarach:

Projektowanie
i budowa

Audyt, Finanse, Prawo

Zarządzanie siecią
elektroenergetyczną

Wsparcie
sprzedaży

IT Inwestycje

Wytwarzanie
energii

Jesteśmy jedną  z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech 
największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Nasza podstawowa działalność 
obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.



Globalny  – umiejętności językowe 
międzynarodowym Certy�katem i raportem wyników.

Ceniony przez pracodawców – wykorzystywany 
w procesach rekrutacji.

  
Znalezienie pracy. Dodaj wynik testu TOEIC® 
do swojego CV, pokaż przyszłemu pracodawcy 

Awans zawodowy. Odpowiednia znajomość języka 
angielskiego może ułatwić awans lub pozwoli 
uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

Zaliczenie lektoratu. Na wielu uczelniach test TOEIC® 
z odpowiednim wynikiem może być równoważny 
z zaliczeniem lektoratu z języka angielskiego.

Globalny standard oceny kompetencji 
jezyka angielskiego w srodowisku pracy

www.etsglobal.org contact-pl@etsglobal.org           tel. 22 890 00 17f TOEIC Tests

Copyright © 2018 Educational Testing Service. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ETS, logo ETS i TOEIC są zarejestrowanymi znakami towarowymi Educational Testing Service (ETS)
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, stosowanymi na podstawie licencji.

KOD PROMOCYJNY
Ważny do 30.09.2019

Rejestracja na test:
1. Odwiedź  www.etsglobal.org/Pl/Pol/Zamawiam
2. Kliknij na „Zarejestruj się na test”
3. Wybierz „TOEIC® Listening & Reading Test”
4. W polu „kod promocyjny” wpisz kod: PRACUJ

Test TOEIC® Listening & Reading  
 tylko za 289 zł (cena regularna: 426 zł)

testów rocznie

Około
7 milionów

Wykorzystywany
przez 
organizacji 
w ponad                 krajach 
na całym świecie

14,000
160

T E S T

L I S T E N I N G
&

 R E A D I N G

®

Test TOEIC® Zastosowanie wyniku testu TOEIC® 

(twórcę testów TOEFL® i GRE®), lidera w dziedzinie 
badań edukacyjnych i pomiaru kompetencji.

Godny zaufania – stworzony przez organizację ETS 

punktów (10 – 990) oraz skali CEFR (poziomy A1-C1).
 – wynik prezentowany w postaci Standaryzowany



Grupa Ficosa działa od 1949 roku, a jej główna siedziba znajduje się w Barcelonie. 
Obecna jest w 19 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji 
w postaci centrów produkcji, centrów inżynieryjnych oraz biur handlowych. Zatrudnia 
łącznie ponad dziesięć tysięcy pracowników i jest oficjalnym dostawcą, a także partnerem 
technologicznym dla większości firm produkujących samochody na całym świecie. 

Grupa Ficosa dostarcza swoje produkty w takich segmentach rynku motoryzacyjnego 
jak: lusterka wsteczne, komunikacja dla pojazdów, anteny, systemy wspomagające ADAS, 
dźwignie zmiany biegów, hamulce postojowe, systemy dla płynów, systemy chwytu 
powietrza, części do samochodów ciężarowych.

Ficomirrors Polska jako firma wchodząca w skład grupy Ficosa istnieje od 2001 roku 
i zajmuje się produkcją lusterek do samochodów, zbiorników do spryskiwaczy i 
dźwigni zmiany biegów. Zakład, znajdujący się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej zatrudnia obecnie ok. tysiąca pracowników.
Oferujemy pracę i staże w działach:
• BHP
• Finansów i Kontrolingu
• Technologii
• IT
• Jakości
• Ciągłego Doskonalenia (Lean Manufakturing)
• Logistyki
• Zakupów
• Zasobów Ludzkich
• Utrzymania Ruchu
• Warsztatu Form

Dołącz do nas! Wyślij swoje CV na adres: ficomirrors.rekrutacja@ficosa.com

Więcej informacji o firmie znajdziesz na naszej stronie: https://ficomirrors.pl
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MAMY 
WSPÓLNYCH 
ZNAJOMYCH 
Na pewno znasz kogoś, kto u nas pracuje! 
Zatrudniamy w Poznaniu ponad 850 specjalistów 
z dziedzin finansów, marketingu i administracji. 

Dołącz do nas! 
franklintempletoncareers.com

AIG_PPP_0518.indd   1 6/7/18   11:23 AM
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ponad 20 000
#BARDZO wyjątkowych osób, które
codziennie  z pasją i satysfakcją
podejmują się  nowych zadań

#BARDZO
dobra pozycja na rynku FMCG
22 lata budowania doświadczenia

19
#BARDZO dynamicznych
jednostek biznesowych 

#BARDZO
duża firma – 5 największa 
w Polsce pod względem obrotu

Posiadamy jednostki w    całej Polsce

DLA STUDENTA
PROGRAMY MENADŻERSKIE

W TRAKCIE STUDIÓW

LOGISTYKA

SPRZEDAŻ

ZAKUPY

MARKETING

FINANSE

IT

DLA PROFESJONALISTY

Dowiedz się więcej o nas:
· KARIERA.EUROCASH.PL

· LINKEDIN.COM/COMPANY/EUROCASH

· FACEBOOK.COM/KARIERAWEUROCASH
· GOLDENLINE.PL/FIRMA/EUROCASH

#BARDZO
Atrakcyjne

benefity
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Dołącz do rodziny  
Jungheinrich Polska!
Na pewno byłeś w sklepie, w którym przewożone były towary naszymi wózkami widłowymi.  

Te urządzenia znamy od podszewki. Sprzedajemy, wynajmujemy i serwisujemy – od małych ręcznych wózków paletowych  

przez akumulatorowe, spalinowe po wózki wysokiego składowania z masztem wysuwnym.

Poza wózkami znajdziesz u nas najwyższej klasy regały magazynowe, oprogramowanie, wyposażenie magazynu –  

słowem wszystko, co jest potrzebne w nowoczesnym magazynie. 

Więcej informacji o tym, kim jesteśmy  
i jak się u nas pracuje, znajdziesz na naszej stronie:  
www.jungheinrich.pl

Świetnie działa także system poleceń pracowniczych na otwarte rekrutacje.

U nas możesz liczyć na:

• programy wdrożeniowe i szkolenia
• możliwości awansu i rozwoju w firmie na różnych poziomach
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• imprezy integracyjne 

Pracując w naszej firmie, otrzymujesz także:

• możliwość korzystania z karty Benefit Systems / Multisport
• prywatną opiekę medyczną, jej zakresem możesz objąć także członków rodziny
• darmowe bilety do kin i teatrów
• możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• kurs języka angielskiego on-line
• paczki dla dzieci
• szczepienie przeciw grypie

Zatrudniamy ponad  
550 pracowników

asystenci

doradcy technicy

specjaliści

dyrektorzy

menedżerowie

kierownicy

Jak widzisz, z nami możesz się rozwijać.

Jesteśmy już 25 lat 
na rynku polskim

Aż 30% pracowników 
pracuje u nas dłużej 
niż 10 lat

Pracujemy  
w 8 lokalizacjach

Czekają na Ciebie miejsca pracy w działach Logistyki, Księgowości, Finansów, IT, Serwisu, 
Sprzedaży i innych.

Stanowiska, na jakich możesz u nas pracować, to:

wynajem
administracja

serwis
sprzedaż
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Dlaczego KiK?

KiK to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów tekstylnych w Europie. 
Praca u nas to nowe wyzwania, dzięki którym możesz nie tylko spróbować swoich sił w działaniach 
w grupie, lecz także zadbać o rozwój osobisty.

Nasi pracownicy wraz z nabywaniem kolejnych umiejętności stają się bogatsi o nowe doświadczenia 
zawodowe, zwiększając przy tym swoje szanse na awans w wewnętrznych strukturach KiK.

Chcemy, żeby praca w KiK dawała poczucie stabilizacji, dlatego oferujemy zatrudnienie jedynie na 
podstawie umowy o pracę. 

Stawiamy na otwartych, uczciwych ludzi, niebojących się wyzwań i nowych doświadczeń, których 
nie brakuje w codziennej pracy w KiK. 

Cenimy w naszych pracownikach kreatywność i chęć do rozwoju osobistego – bo rozwój pracowników 
KiK to nasz rozwój!

Niemal w każdym miesiącu odbywają się kolejne otwarcia, więc wciąż powiększamy nasz zespół. 
Jednak we wszystkich działaniach wyznajemy zasadę, że nie liczy się ilość, tylko jakość.

DAJMY SOBIE SZANSĘ!

Więcej informacji o KiK znajdziesz tutaj: Kontakt:

ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław

Telefon: + 48 (0) 71 377 44 00
Fax: + 48 (0) 71 377 44 01

E-Mail: praca@kik.pl.Aktualne oferty pracy: www.kik.pl  > zakładka kariera

3

3

3

3

3

3

Więcej informacji o KiK znajdziesz tutaj:
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A dynamic
place to work!

Warsaw

35 2100
KRAJÓW PRACOWNIKÓW

Wyjątkowi ludzie. Świetne 
produkty. Innowacyjne pomysły.

MicroStrategy jest światowym liderem 

w zakresie analityki oraz mobilnego 

oprogramowania. Grono jego klientów tworzy 

ponad 4000 firm, takich jak Amazon, Guess czy 

LinkedIn. Siedziba główna MicroStrategy mieści 

się w Waszyngtonie (USA). Warszawskie biuro 

firmy zatrudnia obecnie ponad 350 osób i ma 

ambitne plany rozwoju. Jeżeli nie wyobrażasz 

sobie życia bez technologii i chcesz rozwijać 

swoją wiedzę w obszarze Business Intelligence, 

podejmij wyzwanie i dołącz do nas!

Odwiedź nas na microstrategy.com.



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

174 



opakowaniowego i papierniczego zatrudniającą około
26000 osób w 30 krajach na całym świecie. Jesteśmy ściśle
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Nie każdy 
patrząc w niebo 
widzi to samo
Nie jesteśmy romantykami. Jesteśmy inżynierami.
Patrzymy w niebo i szukamy przełomowych rozwiązań. 
Widzimy nasze sukcesy, innowacyjne pomysły i technologie, 
z których jesteśmy dumni. To, co tworzymy, napędza świat.

DOŁĄCZ DO NAS! 
Razem twórzmy produkty, które mają znaczenie dla ludzi na całym świecie.

www.kariera.pwpoland.com               www.facebook.com/prattwhitneypoland





Najlepszy start
  Twojej Kariery

Transport oceaniczny
Transport lądowy
Transport lotniczy
Transport kolejowy
Logistyka kontraktowa

Here to move.
Dołącz do świata logistyki: 
www.dbschenker.com/pl-pl/kariera

DB Schenker
w Polsce 

DB Schenker
w Polsce DB Schenker

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Smur t Kappa Polska należy do jednego 
z największych światowych koncernów 
w branży papierniczej. Zajmuje się produkcją 
papieru, tektury, opakowań oraz systemów 
prezentacyjnych typu POS i Display.

W Polsce posiadamy oddziały 
w Drezdenku, Pruszczu Gdańskim, 
Warszawie, Pruszkowie i Koninie.

CO NAS WYRÓŻNIA?
  Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

  Obsługujemy wiele branż

  Oferujemy rozwiązania opakowaniowe 
zapewniające rozwój biznesu 

  Dajemy możliwość rozwoju od stażysty 
do menadżera

Sprawdź naszą ofertę na:
www.smur tkappa.com/vHome/pl/Careers

u

PA P E R   |   PA C K A G I N G   |   S O L U T I O N S

L S E : S K G

GRADUATE PROGRAMME
Do programu zapraszamy absolwentów 
studiów I i II stopnia następujących kierunków: 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ?

Projektowanie Produkcja 
i logistyka

Laboratorium Sprzedaż 
i marketing

Biznes 
i  nanse

  Umowa o pracę, wynagrodzenie i bene ty

  Realizacja projektów biznesowych 
w różnych działach

  Praca w kilku fabrykach w Polsce i na świecie

  Doradztwo ze strony opiekuna i mentora

  Wspaniały start na ścieżce zawodowej

  Przyjazny zespół i dobra atmosfera

Projekkttowani Sprzrzedaż



Buduj 
przyszłość

razem z naszym 
zespołem

Kim jesteśmy?

Firma Somfy jest światowym liderem w produkcji systemów sterowania do domów 
i mieszkań. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań do rolet, markiz, bram, a także 
tych z segmentu „Smart Home”. Dzięki naszym produktom możesz zarządzać swoim 
domem z każdego miejsca na ziemi. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych 
klientów. Zatrudniamy ponad 7000 pracowników w 60 krajach świata.

Dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu?

W Somfy zapewniamy wszystkim pracownikom możliwość 
rozwoju zawodowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb
i predyspozycji. Dbamy o komfort, oferując kafeteryjny system 
benefi tów, w tym między innymi: opiekę zdrowotną, kartę multi 
sport, ubezpieczenie na życie, system szkoleń wewnętrznych 
i zewnętrznych. 
Jeśli nadal studiujesz to proponujemy Ci płatne staże, pomogą 
Ci zobaczyć jak funkcjonują w praktyce duże, międzynarodowe 
przedsiębiorstwa oraz podnieść kwalifi kacje zawodowe.

Dołącz do nas 
już dziś! 

Więcej informacji na temat aktualnych 
rekrutacji znajdziesz na stronie somfy.pl 
lub prześlij bezpośrednio swoje CV 
na adres: anna.staniewska@somfy.com
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Interesuje Cię biznes lotniczy? 
Z nami rozwiniesz skrzydła!

DOŁĄCZ DO NASZEGO 
ZESPOŁU
Kogo poszukujemy:

Lider ACE

Inżynier ds. obliczeń i analiz CFD

Kontroler jakości NDT

Technik ds. testów

Starszy specjalista ds. konstrukcji

Operator produkcji - montaż

Operator produkcji - maszyny manualne

Nasze benefity:
• Scholar Program
• Prywatna opieka zdrowotna
• Karta Multisport
• Siłownia dla pracowników
• PPE
• Premie świąteczne

Witaj w UTC Aerospace Systems Wrocław

W każdej sekundzie w powietrze wzbija się samolot  

z wyposażeniem UTC Aerospece Systems Wrocław na pokła-

dzie. 100 letnie doświadczenie oraz wysoka jakość projektowa-

nych produktów klasyfikuje nas jako jednego z największych 

światowych dostawców technologicznie zaawansowanych 

systemów dla przemysłu lotniczego i wojskowego.

www.kariera.utas.pl
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2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

ABC-Service 
Branża: Usługi porządkowe, Ochrona osób i mienia
Adres strony www: http://www.abc-service.pl/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Koordynator usług porządkowych, Specjalista ds. przygotowania i realizacji umów, 
Specjalista ds. administracji i rozliczeń, Młodszy Specjalista ds. Kadr, 
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży, Przedstawiciel handlowy
Wymagane wykształcenie: w zależności od specyfikacji stanowiska
Sposób składania aplikacji: Przez cały rok w odpowiedzi na aktualne 
stanowiska pracy 
E-mail: rekrutacja@abc-service.pl 
Adres: Siedziba firmy we Wrocławiu, ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

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 studentom i absolwentom: 
asystent projektanta w branżach: automatyki, systemów elektrycznych, 
budowlano-konstrukcyjnej, mechanicznej, orurowania, technologicznej.
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe techniczne w zależności 
od potrzeb, preferowane kierunki: automatyka i robotyka, budownictwo, 
elektrotechnika, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, CV i list motywacyjny e-mailem; 
aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej 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

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Alior Bank S.A.
Branża: Bankowość
Adres strony www: http://kariera.aliorbank.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Biura Centrali zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, 
natomiast oddziały w całej Polsce. Możliwości pracy obejmują m.in.: 
• Contact Center
• IT
• Centrala
• Sieć Sprzedaży
Wymagane wykształcenie: średnie lub w wyższe w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: Zapoznaj się z naszymi aktualnymi 
ofertami pracy i aplikuj przez formularz na naszej stronie internetowej 
http://kariera.aliorbank.pl/

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Accenture
Branża: Konsulting, IT, Usługi dla Biznesu
Adres strony www: www.pracaaccenture.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Studenci: Praktykant; Absolwenci: Analityk, Programista, Młodszy Specjalista
Wymagane wykształcenie: W zależności od linii biznesowej, poszukujemy 
studentów i absolwentów zarówno kierunków technicznych i ekonomicznych, 
jak i humanistycznych oraz filologicznych. 
Termin i sposób składania aplikacji: Sprawdź nasze oferty i aplikuj na 
www.pracaaccenture.pl.
E-mail: befutureproof@accenture.com
Adres: Główna siedziba – ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Branża: Produkcja i sprzedaż: gazy techniczne i medyczne, powiązane usługi 
i technologie
Adres strony www: https://przemysl.air-liquide.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Projektu, Księgowy, Specjaliści ds.: Rozwoju Rynku, Jakości, 
Obsługi Klienta, Sprzedaży Gazów, Logistyki, Przedstawiciel Handlowy
Wymagane wykształcenie: Absolwenci uczelni technicznych, ekonomicznych, 
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Stawiamy na osoby proaktywne, 
chętne do nauki i podejmowania wyzwań.
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok. Zachęcamy do śledzenia naszej 
zakładki Kariera i portalu pracuj.pl oraz składania spontanicznych aplikacji 
na nasz adres:
E-mail: rekrutacja@airliquide.com 
Adres: Dział Personalny, Air Liquide Polska Sp. z o.o., 
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

NT Sp. z o.o.
Branża: IT/ Automatyka
Adres strony www: www.antsolutions.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Automatyk / Specjalista Wsparcia Technicznego, Web Developer
Wymagane wykształcenie: status studenta lub absolwenta studiów 
technicznych – Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektronika
Wymagania techniczne: Mile widziana znajomość: SQL i Java, Java 8, GWT, 
HTML, SCSS, TCL, Python, JavaScript, GIT, znajomość programowania i komunikacji 
z urządzeniami automatyki przemysłowej, znajomość protokołów wymiany 
danych w sieciach przemysłowych
Termin i sposób składania aplikacji: online
E-mail: rekrutacja@antsoluions.pl
Adres: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
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2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

ArcelorMittal Poland SA
Branża: inżynieria, przemysł stalowy
Adres strony www: poland.arcelormittal.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Industry 4.0 Engineer – Mobile Application Developer, Industry 4.0 Engineer 
– IoT Developer, Industry 4.0 Engineer – Data Scientist, Automation Specialist, 
Inżynier ds. utrzymania ruchu, Inżynier mechanik, Inżynier elektryk, 
Inżynier metalurg, Kierownik projektów – obszar mechaniczny 
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne zgodne z oferowanym 
stanowiskiem 
Termin i sposób składania aplikacji: formularz online dołączony do każdej 
oferty na stronie: poland.arcelormittal.com/kariera
E-mail: kariera@arcelormittal.com
Adres: Al. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza, Oddziały – Kraków, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Chorzów, Zdzieszowice

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Arla Global Shared Services
Branża: Finanse/ Ekonomia/ Zarządzanie/ IT
Adres strony www: www.arlakariera.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Junior Accountant with English/ Danish/ French/ Swedish/ Dutch/ Finnish, 
Procurement Administrator, HR Administrator with English/ German/ Swedish, 
Junior Master Data Management Specialist, IT Service Desk Supporter 
with English/ Danish/ Swedish/ German.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, ekonomia, finanse 
i rachunkowość, zarządzanie, lingwistyka, skandynawistyka, informatyka i ekonometria
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: online, formularz aplikacyjny dostępny na stronie 
www.arlakariera.pl oraz na profilu pracodawcy na stronie www.pracuj.pl. 
E-mail: onehr@arlafoods.com 
Adres: Al. Grunwaldzka 103A 80-244 Gdańsk 

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

ASTOR Sp. z o.o.
Branża: Automatyka i Robotyka, IT
Adres strony www: www.astor.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stażysta w działach technicznych związanych z automatyka i robotyką, 
inżynier wsparcia, inżynier sprzedaży, automatyk, robotyk
Wymagane wykształcenie: wyższe, kierunki techniczne związane 
z automatyką i robotyką
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje można składać przez cały rok 
za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie www. astor.com.pl 
w zakładce Rekrutacja i Oferty
E-mail: info@astor.com.pl
Adres: Kraków, ul. Smoleńsk 29

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Saller Group
Branża: nieruchomości komercyjne
Adres strony www: www.saller-bau.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
praca w działach np. budowa i jej nadzór, Facility Management, 
Centermanagement, architektura, koordynacja międzynarodowa, wynajem, 
ekspansja, księgowość, rozliczanie kosztów eksploatacji
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: E-Mail: jobs@saller-bau.com 
lub online przez stronę internetową
E-mail: jobs@saller-bau.com
Adres:  In der Buttergrube9, 99428 Weimar – Legefeld; 

ul. Wyścigowa 56 C, 53-012 Wrocław

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Arvato Polska 
Branża: BPO/SSC, Logistyka, Obsługa Klienta, Usługi Finansowe, IT
Adres strony www: www.praca.arvato.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Konsultant ds. obsługi klienta z językiem obcym, stażysta w dziale logistyki, 
pracownik ds. windykacji polubownej, stanowiska stażowe/asystenckie 
w różnych działach wewnątrz organizacji
Wymagane wykształcenie: średnie, wyższe, w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: w zależności od stanowiska 
E-mail: w zależności od stanowiska
Adres: ul. Kolejowa 150, Plewiska

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Atos GDC Polska Sp. z o. o. sp. k.
Branża: IT
Adres strony www: www.atos.net/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Network Operator, EOC Pilot – Junior ICT Engineer, Business Specialist, 
Management Assistant, Junior Security Engineer IAM, Operator SOC, 
Service Delivery Supporter, First Line Support Analyst
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online 
(oferty dostępne na – www.jobs.atos.net)
Adres: Siedziba główna: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa 

PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019   WIZYTÓWKI      195



2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Auchan Retail Polska
Branża: Handel detaliczny, e-commerce
Adres strony www: www.auchan.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Międzynarodowy Program Rozwojowy Auchan Executive Graduate Program, 
Płatne Staże Managerskie w działach handlowych lub w Sektorze Kas, 
Praktyki zawodowe lub specjalistyczne
Wymagane wykształcenie: Wyższe bądź w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, ogłoszenia o pracę na 
Auchan.pl/pl/oferty
E-mail: rekrutacja@auchan.pl
Adres: Auchan.pl/pl/oferty

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Barry Callebaut w Polsce
Branża: B2B 
Adres strony www: jobs.barry-callebaut.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Do naszej Fabryki 
poszukujemy: Techników w dziele Utrzymania Ruchu i Produkcji, Pracowników 
Magazynu, Pracowników Produkcji, Laboratntów, Elektromechaników. 
Do naszych biur w Fabryce: Specjalistów w działach QA i Supply Chain, 
Do Centrum Usług Wspólnych: pracowników w działach Finasów, IT, 
Customer Care i Master Data
Wymagane wykształcenie: w zależności od oferowanego stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok 
E-mail: rekrutacja_polska@barry-callebaut.com
Adres:  Barry Callebaut SSC Europe Sp. z o.o., ul. Wólczańska 180

Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o., ul Nowy Józefów 36
Barry Callebaut Polska Sp. z o.o., ul Nowy Józefów 36

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

BDO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k.
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, Asystent Podatkowy
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

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

AXTONE S.A.
Branża: przemysł kolejowy
Adres strony: www.axtoneglobal.com
Typowe stanowiska oferowane studentom: inżynier procesu, technolog, 
konstruktor, kupiec, asystent finansowy, operator CNC
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne
Termin i sposób składania aplikacji: wg potrzeb
E-mail: praca@axtoneglobal.com; karolina.haldys@axtoneglobal.com
Adres: ul. Zielona 2, 37-220 Kańczuga

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

BASF Polska Sp. z o.o.
Branża: Chemiczna
Adres strony www: www.basf.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Studentów zapraszamy do Programu Staży Letnich, który jest organizowany 
corocznie w okresie wakacji. Przez 3 miesiące nasi Stażyści mają okazję 
zapoznać się z pracą w wybranym dziale, a także realizować własne, 
samodzielne i zespołowe projekty.
Wymagane wykształcenie: Studenci różnych kierunków studiów, zgodnie 
z wymogami konkretnego działu/obszaru sprecyzowanymi w ogłoszeniu.
Termin i sposób składania aplikacji: Marzec 2019
Adres: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

BIC Electric
Branża: instalacje elektryczne, montaż mechaniczny, inżynieria, uruchomienia 
– branż: budowlana, przemysł, offshore oil&gas, energetyka wiatrowa
Adres strony www: www.BIC-electric.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
elektryk, mechanik, inżynier elektryk – praca z najnowszymi rozwiązaniami 
przemysłowymi na całym świecie
Wymagane wykształcenie: techniczne, kierunkowe – elektryk, mechanik, 
język angielski to plus
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok. www.bic-electric.pl/oferty-pracy/, 
job@bic-electric.com 
E-mail: job@bic-electric.com 
Adres: ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin
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Blue Media S.A.
Branża: Finansowo-technologiczna/nowe technologie
Adres strony www: www.bluemedia.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
JEE Programmer, PHP Programmer, Product Specialist, 
Business Development Specialist.
Wymagane wykształcenie: brak, dla nas liczy się doświadczenie i chęć rozwoju
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok online, oferty dostępne 
w zakładce kariera na www.bluemedia.pl
E-mail: kariera@bm.pl
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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
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BRUSS POLSKA
Branża: automotive
Adres strony www: bruss.de
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Automatyk, Inżynier Produkcji, Elektromechanik, Specjalista ds. Jakości, 
Inspektor Jakości, Metrolog
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, preferowane 
kierunki techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online (oferty dostępne na pracuj.pl)
E-mail: cv@bruss.pl
Adres: ul. Giżycka 9, 11-700 Mrągowo 
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C + P Systemy Meblowe sp. z o.o 
Branża: produkcyjna /produkcja mebli ze stali
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
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Budimex SA
Branża: Budownictwo
Adres strony www: www.budimex.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Robót Drogowych / Mostowych / Sanitarnych, Inżynier Budowy, 
Asystent Projektanta, Młodszy Specjalista ds. Ekonomicznych
Wymagane wykształcenie: budownictwo, inżyniera środowiska, 
elektrotechnika
Termin i sposób składania aplikacji: aplikować można przez cały rok; 
w przypadku praktyk wymagane jest przejście gry rekrutacyjnej online
E-mail: rekrutacja@budimex.pl
Adres: Stawki 40, 01-040 Warszawa

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

CAMAIEU POLSKA SP. Z O.O.
Branża: Sprzedaż detaliczna odzieży damskiej i akcesoriów
Adres strony www: www.camaieu.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Doradca Klienta 
Wymagane wykształcenie: średnie, w trakcie studiów, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online, oferty dostępne na 
www.pracuj.pl
E-mail: wskazany w ogłoszeniu
Adres: Centrala, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b, 02-366 Warszawa; adresy 
wszystkich sklepów dostępne na stronie www.camaieu.pl
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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
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CGH Polska Sp. z o.o.
Branża: producent zbiorników i stacji kontenerowych
Adres strony www: http://cgh.com.pl/pl_PL/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
manager ds. sprzedaży, spawacz MIG/MAG, mechanik utrzymania ruchu, 
magazynier, kierowca transportu wewnętrznego i inne (nasze oferty pracy można 
znaleźć na naszej stronie internetowej, a także na Facebooku)  
Wymagane wykształcenie: zawodowe / techniczne / wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, wyślij nam swoje CV 
na adres mailowy lub skorzystaj z naszego formularza:  
http://cgh.com.pl/pl_PL/kariera/formularz-aplikacyjny 
E-mail: rekrutacja@cgh.com.pl
Adres: ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz
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Citi w Polsce 
(Citi Handlowy, Citi Service Center Poland)
Branża: Bankowość / Finanse / IT
Adres strony www: www.karierawciti.pl | www.careeratciti.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: dla studentów 
– Program Praktyk Letnich w każdym z obszarów instytucji bankowej, 
Programy Rozwojowe w obszarach Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej, 
Transakcyjnej, IT; dla absolwentów – specjaliści w obszarach: Przeciwdziałanie 
Praniu Pieniędzy, Markets & Securities Services, Doradca Bankowości Detalicznej 
SMART, Doradca CitiPhone i inne.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: formularz aplikacyjny na stronie Citi. 
Terminy: Program Praktyk Letnich i Programy Rozwojowe – wiosna 2019, 
pozycje specjalistyczne – cały rok
E-mail: student@citi.com
Adres: Biura Główne: Citi Handlowy – Senatorska 16, Warszawa; 
Citi Service Center Poland – Prosta 36, Warszawa
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CCC S.A.
Branża: sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres strony www: www.goformore.ccc.eu / www.ccc.eu 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Poszukujemy kandydatów na stanowiska w sieci sprzedaży oraz na praktyki 
i stanowiska specjalistyczne w Centrali i biurze regionalnym.
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenie, w salonie lub poprzez stronę internetową
E-mail: rekrutacja@ccc.eu 
Adres: CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
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CheMeS  M. Szperliński Sp. z o.o.
Branża: Poligrafia, Produkcja, Sprzedaż
Adres strony www: www.chemes.eu (zakładka kariera)
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Oferujemy program płatnych staży w działach: produkcji, sprzedaży, 
dziale graficznym, kontroli jakości. Ponadto oferujemy stanowiska młodszych 
specjalistów i specjalistów zależnie od umiejętności i doświadczenia.
Wymagane wykształcenie: Jesteśmy zainteresowani osobami z pasją do pracy. 
Rozpatrywani są kandydaci z wielu różnych kierunków studiów, również w trakcie 
nauki. Mile widziane są osoby ze znajomością języków obcych, ze szczególnym 
naciskiem na język niemiecki.
Termin i sposób składania aplikacji: Prosimy przesyłać aplikacje przez cały rok 
na wskazany adres e-mail.
E-mail: Horodko@chemes.eu 
Adres: ul. Drukarska 1, 62-080 Sady, okolice Poznania
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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 program managerski Rise 
Management Trainee, 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
E-mail: kontaktkariera@cchellenic.com 
Adres: ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa
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Concordia Ubezpieczenia
Branża: Finanse / Ubezpieczenia 
Adres strony www: www.concordiaubezpieczenia.pl/kariera 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Programy stażowe, praktyki studenckie, IT, Obsługa Klienta, Likwidacja Szkód, 
Księgowość, Finanse, HR, Marketing, Sprzedaż
Wymagane wykształcenie: Wyższe – różne kierunki lub w trakcie 
studiów. W naszej organizacji mamy miejsce zarówno dla umysłów ścisłych, 
jak również humanistów. W ponad 20 biurach Concordii, studenci i absolwenci 
z powodzeniem mogą przekuć zdobytą na uczelni wiedzę teoretyczną 
w praktykę. 
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, oferty dostępne na stronie 
www.concordiaubezpieczenia.pl/kariera/ofertypracy oraz pracuj.pl
E-mail: kariera@concordiaubezpieczenia.pl
Adres: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań 
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Credit Agricole Bank Polska S.A.
Branża: bankowość
Adres strony www: www.credit-agricole.pl/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
pracowników do różnych 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: Rekrutacja prowadzona jest cały rok, 
aplikacje przyjmujemy poprzez formularz aplikacyjny online zamieszczony w 
ogłoszeniach na stronie kariery
E-mail: kariera@credit-agricole.pl
Adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
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CRONIMET PL Sp. z o.o.
Branża: Recykling 
Adres strony www: www.cronimet.com.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Pracownik Działu Handlowego, Referent ds. logistyki
Wymagane wykształcenie: dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@cronimet.pl
Adres: Kłopot 10A, 88-100 Inowrocław 
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Convergys International Sp. z o. o.
Branża: IT/ nowe technologie/ obsługa klienta 
Adres strony www: www.convergys.com 
Stanowiska oferowane absolwentom: Konsultant Wsparcia Technicznego 
z językiem niemieckim/ francuskim/ włoskim/ hiszpańskim/ szwedzkim/ 
holenderskim/ rosyjskim/ polskim.
Wymagany poziom znajomości języka: przynajmniej B2 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online (aktualne oferty 
dostępne na www.pracuj.pl)
E-mail: rekrutacja@convergys.com
Adres: al. Wojska Polskiego 62, 70-470 Szczecin
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Credit Suisse Poland Sp. Z.o.o.
Branża: Bankowość / Finanse / IT
Adres strony www:  https://www.credit-suisse.com/careers
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stażysta w obszarze: Operations, Finance, Risk, International Wealth Management, 
Swiss Universal Bank, Global Markets, Technology (IT) Analityk w programie 
rozwoju talentów w obszarze: Technology (IT), Compliance, Risk, General Counsel
Wymagane wykształcenie: Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów 
I i II stopnia oraz absolwentów do 6 miesięcy od zakończenia studiów.
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje należy złożyć poprzez formularz 
na stronie internetowej. Zgłoszenia do programów przyjmujemy przez cały rok. 
E-mail: students.wroclaw@credit-suisse.com
Adres: pl. Grunwaldzki 25, 50-365 Wrocław

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Crystal Sp. z o.o.
Branża: Produkcja i sprzedaż drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien PCV
Adres strony www: www.splendoor.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Asystent, Wsparcie Sprzedaży, Referent ds. Eksportu, Referent ds. Sprzedaży, 
Młodszy Technolog, Monter Stolarki, Referent ds. księgowości, Pracownik Biurowy
Wymagane wykształcenie: dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@splendoor.pl 
Adres: Chrobrego 30, 87-100 Toruń 

PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019   WIZYTÓWKI      199



2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Dan Cake Polonia Sp. z o.o.
Branża: Produkcja
Adres strony www: www.dancake.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stażysta w dziale jakości, rozwoju produktu, automatyzacji, utrzymania ruchu 
lub konstrukcyjno-projektowym. Inne stanowiska dostępne na stronie internetowej.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, technologia 
żywności, automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online (oferty dostępne na stronie 
www.dancake.pl)
E-mail: rekrutacja@dancake.pl
Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15
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Diebold Nixdorf
Branża: BPO / IT
Adres strony www: www.dncareer.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Corporate Client Support Specialist, 2nd Line Engineer, Accounts Payable Specialist, 
Administration Specialist, RtR Accouting Specialist, Credit and Collection Specialist, 
Software Developer, Test Developer, Test Engineer, Project Manager, Business Analyst
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok
Sposób aplikowania: Formularz aplikacyjny umieszczony w ogłoszeniach
E-mail: rekrutacja.pl@dieboldnixdorf.com
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docFlow S.A
Branża: outsourcing, IT 
Adres strony www: docFlow.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Poszukujemy 
pracowników z obszaru rozwoju oprogramowania (Programista Java, SQL, 
Business Intelligence) oraz pracowników biurowych (obszar rejestrowania, 
digitalizowania, archiwizacji dokumentów i wprowadzania danych).
Wymagane wykształcenie: Studenci i absolwenci o różnym profilu 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje składać można w odpowiedzi na 
konkretną ofertę.
E-mail: rekrutacja@docflow.pl
Adres: ul. Graniczna 8C/DC2B, 54-610 Wrocław
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®

DFM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Branża: przemysł drzewny, produkcja mebli tapicerowanych
Adres strony www: www.dfm.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
konstruktor-technolog w zakresie produkcji elementów metalowych
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
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Diehl Metering Sp. z o.o.
Branża: Przemysł/Produkcja/Technologia
Adres strony www: https://www.diehl.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Produktu, Technik, Specjalista
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: pocztą, elektronicznie
E-mail: kadry-dmpl@diehl.com
Adres: Bażanowice ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów
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Dovista Polska spółka Z.o.o.
Branża: Produkcja okien i drzwi 
Adres strony www: dovista.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
staże, praktyki, stanowiska specjalistyczne (R&D, Lean, Jakość, Inżynieria, 
Wsparcie Sprzedaży, Logistyka, BHP, Utrzymanie Ruchu)
Wymagane wykształcenie: wyższe 
Termin i sposób składania aplikacji: na bieżąco
E-mail: rekrutacja@dovista.com
Adres: Wędkowy, 83-120 Swarożyn
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Echo Investment S.A.
Branża: Nieruchomości
Adres strony www: www.echo.com.pl
Studentów i absolwentów zapraszamy do działów: budowlanego, inwestycji 
i rozwoju, finansów, administracji biurowej, IT, planowania strategicznego, 
prawnego, HR, marketingu i PR, księgowości, sprzedaży i obsługi klienta, leasingu 
powierzchni biurowych i centrów handlowych
Wymagane wykształcenie: Wyższe kierunkowe (w zależności od działu 
i stanowiska)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online za pośrednictwem zakładki 
„kariera” na stronie korporacyjnej i portalu pracuj.pl
E-mail: rekrutacja@echo.com.pl
Adres: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce / al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
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Edipresse Polska S.A.
Branża: Media/Internet/E-commerce 
Adres strony www: http://edipresse.pl/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stażysta / Asystent Redakcji / Specjalista ds. Promocji / Specjalista ds. Reklamy 
/ Redaktor-Dziennikarz / Grafik 
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe 
(mile widziane kierunkowe)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, formularz zgłoszeniowy online 
(oferty dostępne na stronie http://edipresse.pl/kariera/oferty-pracy/)
E-mail: hrbp@edipresse.pl
Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

ELECTROLUX
Branża: produkcja i sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego; 
centrum usług wspólnych
Adres strony www: www.electrolux.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: AP/AR/GL Clerk, 
Junior Technical Writer, Financial Accounting Assistant, Junior Translation Specialist, 
Internships (Finance, HR, Learning & Development, Technical Writing)
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online – wszystkie oferty 
dostępne na www.electrolux.pl
E-mail: electrolux.careersEMEA@electrolux.com
Adres: al. Powstanców Śląskich 26, 30-570 Kraków
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Ecolab 
Branża: Finanse (Analiza Finansowa, Kontroling, Księgowość), Administracja 
Sprzedaży, Zakupy, Łańcuch dostaw
Adres strony www:  http://www.ecolab.com.pl/, www.ecolab.com 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: umożliwiamy 
odbycie płatnych praktyk lub podjęcie pracy w następujących obszarach: finanse, 
księgowość, zakupy i logistyka, obsługa klienta. Poszukujemy również osób 
ze znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, francuski)
Wymagane wykształcenie: preferowane kierunki studiów: ekonomiczne 
(ekonomia, księgowość, rachunkowość, kontroling itd.), administracja, 
stosunki międzynarodowe, zarządzanie, towaroznawstwo, marketing, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje można składać przez cały rok 
poprzez stronę jobs.ecolab.com
E-mail: recruitment.services-poland@ecolab.com
Adres: Opolska 114, 31-323 Kraków
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EKO-OKNA S.A.
Branża: Produkcja okien, drzwi, rolet, bram garażowych
Adres strony www: www.ekookna.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Specjalista ds. exportu na rynek francuski, holenderski, włoski lub niemiecki
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@ekookna.pl
Adres: 47-480 Kornice, ul. Spacerowa 4
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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, Konstruktor, Monter Urządzeń Chłodniczych, 
Operator Maszyn CNC
Wymagane wykształcenie: wyższe; wykształcenie wyższe również 
mile widziane na produkcji
Termin i sposób składania aplikacji: nabór regularny, kontakt na 
praca@essystemk.pl
E-mail: info@essystemk.pl
Adres: ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom
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ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
Branża: Automotive, Produkcja
Adres strony www: www.etogruppe.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stażysta, konstruktor, inżynier procesu, pracownik działu jakości, mechanik, 
magazynier, pracownik bezpośredniej produkcji
Wymagane wykształcenie: wyższe, średnie techniczne, zawodowe 
– zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w ogłoszeniu 
Termin i sposób składania aplikacji: mailowo na adres hr@etogruppe.com 
lub poprzez portale zewnętrzne
E-mail: hr@etogruppe.com
Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 7, 52-407 Wrocław
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FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: brak
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier produkcji, Kontrola finansowa, Inżynier Lean Manufacturing, 
Pracownik Utrzymania Ruchu, Inżynier kontroli jakości, Administrator systemów 
informatycznych.
Wymagane wykształcenie: Wyższe kierunkowe
Termin i sposób składania aplikacji: Grudzień 2018
E-mail: hr_fca_powertrain_bielsko@fcagroup.com
Adres: FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
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Europejski Fundusz Leasingowy (Grupa EFL)
Branża: finanse/ bankowość/ leasing
Adres strony www: www.efl.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Administracja, Audyt, Compliance, Controling, HR, IT, Księgowość, Marketing, 
Marketing, Prawo, Rachunkowość, Ryzyko, Sprzedaż, Ubezpieczenia, Windykacja, 
Wsparcie Sprzedaży
Wymagane wykształcenie: średnie/ wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online 
(oferty dostępne na www.efl.pl)
E-mail: rekrutacja@efl.com.pl
Adres: pl. Orląt Lwowskich 1, 53- 605 Wrocław
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Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.
Branża: FMCG
Adres strony www: www.kopernik.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Pracownik biurowy, Przedstawiciel handlowy, Pracownik produkcyjny.
Wymagane wykształcenie: minimum średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, oferty dostępne na 
www.kopernik.com.pl/kariera
E-mail: kopernik@kopernik.com.pl
Adres: ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń, Polska
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EY Polska
Branża: Audyt, Doradztwo Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe i IT
Adres strony www: www.ey.com/kariera
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Zapewniamy 
szkolenia, wsparcie i prestiżowe projekty dla tych, którzy chcą zacząć karierę jako 
m.in: Audytor, Doradca Podatkowy, Doradca Transakcyjny, Konsultant Biznesowy, 
Konsultant IT.
Wymagane wykształcenie: Jeśli jeszcze studiujesz, zapraszamy na płatne 
praktyki. Ofertę pracy możesz otrzymać już po licencjacie.
Termin i sposób składania aplikacji: Zapraszamy przez cały rok. 
Zacznij poziom wyżej.
E-mail: rekrutacja@pl.ey.com
Adres: W Polsce mamy biura w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Na świecie jesteśmy w ponad 150 krajach.
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Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
Branża: motoryzacja – producent tłoków do silników spalinowych
Adres strony www: fmgorzyce.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stanowiska inżynierskie – technolog, programista CNC, metalurg; 
specjalistyczne – w działach jakości, produkcji, utrzymania ruchu 
oraz stanowiska w działach: finansowym, logistycznym, HR
Wymagane wykształcenie: wyższe oraz znajomość języka angielskiego; 
kierunki studiów adekwatne do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok – aplikacja do bazy kandydatów 
na stronie fmgorzyce.pl i 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia rekrutacyjnego 
na stronie pracuj.pl
E-mail: dane kontaktowe i formularz kontaktowy na stronie fmgorzyce.pl
Adres: ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce, pow. tarnobrzeski
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Ferrero 
Branża:  FMCG
Adres strony www: www.ferrero.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stażysta, Asystent, Młodszy Specjalista, Elektronik, Inżynier utrzymania ruchu.
Wymagane wykształcenie: Nasza oferta skierowana jest do studentów 
i absolwentów różnych kierunków studiów, preferowane są kierunki ekonomiczne, 
zarządzanie, marketing, finanse, IT, kierunki techniczne np. elektronika, 
automatyka, budowa maszyn, inżynieria przemysłowa, mechatronika.
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, 
w zależności od zapotrzebowania. Ogłoszenia rekrutacyjne dostępne są 
na stronie pracuj.pl.
E-mail: rekrutacja1@ferrero.com, rekrutacja2@ferrero.com, rekrutacja@ferrero.com
Adres: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.; ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa
Ferrero Polska Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny; ul. Szkolna 6, 05-622 Belsk Duży k. Grójca
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TechnipFMC
Branża: Technologiczno-Produkcyjna/Inżynieria/Energetyka
Adres strony www: www.technipfmc.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier 
Konstruktor, Inżynier Produktu, Inżynier Projektu, Inżynier Elektryk, Inżynier 
Jakości, Inżynier Serwisu, Inżynier ds. Zapewnienia Jakości Dostawców, Grafik 3D
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane kierunki 
techniczne: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka, Energetyka, 
Elektrotechnika) lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@technipfmc.com
Adres: TechnipFMC I FMC Technologies Sp z o.o.
Al. Generała Bora-Komorowskiego 25b, 31-476 Kraków
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FF Fracht Sp. z o.o.
Branża: Transport, spedycja
Adres strony www: http://www.fracht.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Spedytor Drogowy, Spedytor Międzynarodowy, Referent ds. Rozliczeń
Wymagane wykształcenie: w zależności od specyfikacji stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok w odpowiedzi 
na aktualne stanowiska pracy
E-mail: praca@fracht.pl
Adres: Góralska 30, 53-610 Wrocław
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Flügger Sp. z o.o.
Branża: sprzedaż, produkcja
Adres strony www: www.flugger.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Sprzedawca, Doradca Techniczno-Handlowy
Wymagane wykształcenie: średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online 
(oferty dostępne na http://www.flugger.com/en/career/vacancies)
E-mail: moma@flugger.com
Adres: Rakietowa 20a, 80-298 Gdańsk

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

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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FOREST STYLE GROUP
Branża: Handel i Dystrybucja, Transport i logistyka, Przemysł 
Adres strony www: http://www.forest-style.com/ 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier procesu, Inżynier jakości, Kontroler jakości, Operator maszyn, 
Administrator Stanów Magazynowych, Specjalista ds. zaopatrzenia
Wymagane wykształcenie: w zależności od specyfikacji stanowiska
Sposób składania aplikacji: Przez cały rok w odpowiedzi na aktualne 
stanowiska pracy 
E-mail: praca@forest-style.com 
Adres: Przejęsław 22, 59-724 Osiecznica
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GEA
Branża: inżynieria / instalacje przemysłowe dla przedsiębiorstw z branży: 
spożywczej, chłodniczej, chemicznej oraz dla gospodarstw mleczarskich.
Adres strony www: www.gea.com 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
inżynier projektów, inżynier serwisu, inżynier sprzedaży.
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności zależnej 
od stanowiska, np. mechanika i budowa maszyn, chłodnictwo, technologia 
procesów, inżynieria żywności. Ze względu na międzynarodowy charakter 
organizacji od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego.
Termin i sposób składania aplikacji: w odpowiedzi na opublikowane 
ogłoszenia lub przez cały rok na podany poniżej adres email.
E-mail: rekrutacja@gea.com 
Adres: ul. Łopuszańska 95, Warszawa (siedziba) oraz biura w Gdyni, Bydgoszczy, 
Koszalinie, a także oddziały serwisowe w Łodzi i Gliwicach.
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Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
Branża: IT i telekomunikacja
Adres strony www: www.gigaset.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
staże w okresie letnim oraz w roku akademickim, Programista, Tester, 
Administrator Systemów, Menadżer Projektów
Wymagane wykształcenie: wiedza z obszaru telekomunikacji, elektroniki 
i programowania
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. 
Pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego można kierować na adres mailowy.
E-mail: job.pl@gigaset.com
Adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
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Fresenius Kabi (Clinico Medical Sp z o.o.)
Branża: Produkcja wyrobów medycznych
Adres strony www: https://www.fresenius-kabi.com/pl/
Główne Działy: Produkcja, Jakość, Techniczny, Planowanie Produkcji, Logistyka, 
Zakupy, Finansowy, IT, HR
Wymagane wykształcenie: Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne) 
– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Automatyka i Robotyka, 
Budowa i Mechanika Maszyn
Kluczowe kompetencje: j. angielski, MS Office (Excel), rysunek techniczny, 
narzędzia jakościowe, systemy ERP
Sposób składania aplikacji: Pracuj.pl / rekrutacja.blonie@fresenius-kabi.com
E-mail: rekrutacja.blonie@fresenius-kabi.com
Adres: ul. R. Kocha 1, Błonie k. Wrocławia, 55-330 Miękinia
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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.
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Gerresheimer Bolesławiec S.A.
Branża: Produkcyjna – opakowania ze szkła i tworzyw sztucznych dla przemysłu 
farmaceutycznego i kosmetycznego.
Adres strony www: https://www.gerresheimer.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absol wentom: 
Staże i Praktyki oraz stanowiska Młodszych Specjalistów w obszarze: 
Inżynierów Procesu, Konstruktorów, Kierowników Projektu, Utrzymania Ruchu.
Wymagane wykształcenie: Wyższe lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: 
automatyka, robotyka, mechanika, budowa maszyn.
Kluczowe kompetencje: Wiedza techniczna, chęć poznawania nowych 
obszarów i nauki, dociekliwość, gotowość do działania, inicjatywa, 
mile widziana znajomość języka angielskiego. 
Sposób składania aplikacji: CV wraz ze zgodą na przetwarzane danych 
osobowych, w temacie podając preferowany obszar, prosimy przesyłać na adres 
praca@gerresheimer.com
E-mail: praca@gerresheimer.com
Adres: Bolesławiec, ul. Bolesława Chrobrego 15
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Glencore Polska Sp. z o.o.
Branża: handel hurtowy towarami rolnymi, olejami, śrutami
Adres strony www: www.glencorepolska.pl, www.glencoreagriculture.com, 
www.glencore.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Płatne staże 
w działach: Księgowości, Finansów, Rozliczeń, Logistyki, Umów, Administracji, 
IT 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.rekrutacje@glencore.com
Adres: Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk
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GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o.o.
Branża: Budownictwo
Adres strony www: www.goldbeck.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
• Konstruktor konstrukcji stalowych
• Inżynier przygotowania produkcji 
• Inżynier doskonalenia procesów
• Inspektor ds. zaopatrzenia
• Inne wskazane na stronie internetowej w zakładce Kariera
Wymagane wykształcenie: adekwatne do wymagań danego stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online poprzez stronę www, 
zakładka Kariera
Adres: GOLDBECK Elementy Polska Sp. z o.o., 
Lućmierz ul. Przemysłowa 3; 95-100 Zgierz
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GROUPE SEB POLSKA SP. Z O. O.
Branża: Artykuły gospodarstwa domowego
Adres strony www: http://www.groupeseb-careers.com/pl/Groupe-SEB/Marki-
w-zasiegu-reki; https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,1039505
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Key Account Specialist, Junior Key Account Manager, Marketing Assistant, 
Junior Product Manager, Sales Administrator, Digital Specialist, 
Community Specialist, Accounting Specialist
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów, absolwenci kierunków 
zarządzanie i marketing, ekonomia, metody ilościowe, rachunkowość, finanse
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok 
E-mail: rekrutacja@groupeseb.com
Adres: Inflancka 4C, 00-189 Warszawa
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Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 
ERGO Hestia S.A.
Branża: ubezpieczenia
Adres strony www: www.ergohestia.pl, www.kariera.ergohestia.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
zapraszamy do współpracy w obszarach – likwidacja szkód i obsługa klienta, 
analiza i aktuariat, rozwój produktów, zarządzanie sprzedażą, ocena ryzyka, 
marketing i HR, zarządzanie projektami i IT oraz finanse. Zapraszamy również 
do udziału w naszym Wakacyjnym Programie Stażowym.
Wymagane wykształcenie: mile widziane kierunki o profilu matematycznym, 
analitycznym, prawniczym, ekonomicznym i technicznym.
Termin i sposób składania aplikacji: wszystkie aktualne oferty pracy dostępne 
są pod adresem www.kariera.ergohestia.pl
E-mail: zapraszamy do kontaktu z naszym Opiekun Kandydata za pośrednictwem 
czatu www.opiekun-kandydata.ergohestia.pl
Adres: 81-371 Sopot, ul. Hestii 1
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Govecs Poland Sp. z o.o.
Branża: Produkcja elektrycznych skuterów 
Adres strony www: https://www.govecsgroup.com/
Wymagane wykształcenie: w zależności od specyfikacji stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok w odpowiedzi na aktualne 
stanowiska pracy
E-mail: swarmula@govecs.com
Adres: Graniczna 8 c, Wrocław, 51-132
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Boryszew S.A.
Branża: Motoryzacja | Metale | Chemia
Adres strony www: www.boryszew.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Jako organizacja 
wciąż rośniemy i poszukujemy utalentowanych członków zespołu o różnym 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
Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
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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 
i SOT. Studentów zachęcamy do aplikowania na Praktyki Letnie i do Programu 
Ambasadorskiego. Posiadamy również oferty pracy stałej m.in. w działach 
logistyki, sprzedaży, zakupów, marketingu, finansów i IT. 
Wymagane wykształcenie: Grupa Eurocash jest otwarta na studentów #bardzo 
wielu kierunków! W przypadku Programów Menadżerskich wymagamy tytuł min. 
licencjata z kierunków biznesowych lub technicznych.
Termin i sposób składania aplikacji: aplikować można przez cały rok 
za pomocą formularza na stronie: www.kariera.eurocash.pl/oferty-pracy
E-mail: kariera@eurocash.pl
Adres: Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
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KAN Sp. z o.o.
Branża: budownictwo – instalacje wodne i grzewcze
Adres strony www: www.kan-therm.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
młodszy technolog, asystent projektanta, referent ds. technicznych, 
referent ds. obsługi klienta
Wymagane wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: strona kariera KAN, ogłoszenia 
na portalach rekrutacyjnych, osobiście w centrali KAN
E-mail: praca@kan-therm.com
Adres: 16-001 Białystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51
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HB Reavis Poland Sp. z o.o.
Branża: Nieruchomości. Budynki biurowe to nasza specjalność.
Adres strony www: www.hbreavis.com
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 :)
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Hi-P Poland Sp. z o.o.
Branża: Produkcja / Przetwórstwo tworzyw sztucznych / automotive
Adres strony www: www.hi-p.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Kontroler jakości, Inżynier produkcji, Inżynier jakości, Specjalista ds. logistyki
Wymagane wykształcenie: wyższe, wyższe techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, oferty dostępne na www.hi-p.pl, 
portale internetowe
E-mail: rekrutacja@hi-p.com
Adres: Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Grupa Muszkieterów
Branża: FMCG / DYI / Retail
Adres strony www: muszkieterowie.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Oferujemy pracę w Pionie Handlowym – Działy Zakupów, Category Management, 
Marketingu i Promocji, w zakresie finansów i rachunkowości – Księgowość, Analizy 
Finansowe oraz z obszaru IT. Oferujemy stanowiska Asystenckie, Specjalistyczne 
oraz Managerskie. Jesteśmy otwarci na młodych i zdolnych ludzi.
Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok – http://muszkieterowie.pl/kariera
E-mail: rekrutacja@muszkieterowie.pl
Adres: ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne (pow.poznański)
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HEINEKEN Global Shared Services 
Branża: FMCG
Adres strony www: https://jobs.krakow.heineken.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
praktyki i staże w obszarze księgowości, raportowania i kontaktu z klientem
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok poprzez stronę www
E-mail: TalentAcquisition_Krakow@heineken.com
Adres: HEINEKEN Kraków Global Shared Services sp. z o.o., 
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
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HireRight Poland Sp. z o.o.
Branża: Konsulting 
Adres strony www: https://www.hireright.com/emea/
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: poszukujemy pracowników 
z biegłą znajomością języków obcych na stanowiska – Młodszy Specjalista 
ds. weryfikacji danych. Swoim pracownikom oferujemy też możliwości rozwoju 
w działach: finansów, HR, obsługi klienta.
Wymagane wykształcenie: kierunek oraz poziom wykształcenia ma 
dla nas drugorzędne znaczenie w większości prowadzonych przez nas rekrutacji. 
Dla nas liczy się motywacja oraz poziom znajomości języków obcych.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, można wysyłać CV na adres email
E-mail: jobs@hireright.com
Adres: ul. Uniwersytecka 18; 40-007 Katowice
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Hoist Polska Sp. z o.o.
Branża: Finansowa
Adres strony www: hoistfinance.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Młodszy doradca ds. Restrukturyzacji, Młodszy Specjalista ds. Wyceny Portfeli 
Wierzytelności, Inspektor ds. Korespondencji, Inspektor ds. Archiwizacji, 
Specjalista ds. Egzekucji Komorniczej, Specjalista ds. Windykacji Prawnej
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online (oferty dostępne na 
www.hoistfinance.pl oraz www.pracuj.pl)
E-mail: office@hoistfinance.pl 
Adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 
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HSBC Service Delivery Polska
Branża: Bankowość
Adres strony www: 
https://www.about.hsbc.pl/pl-pl/hsbc-in-poland/hsbc-service-delivery
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
CDD Utility Office, Fund Accouting Officer, KYC Junior Analyst, 
Junior Software Engineer, Junior Production Support Engineer Filenet, 
Junior Java Developer, Test Analyst, Payments Officer, Management Information 
Analyst, Tax Utility Officer, IBC Specialist
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska 
Termin i sposób składania aplikacji: Online - pracuj.pl 
E-mail: hr.krakow.pl@hsbc.com
Adres: Kapelanka 42A, 30-347 Kraków
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HUBER+SUHNER Sp. z o.o.
Branża: produkcja kabli i okablowań
Adres strony www: www.hubersuhner.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: praktyki, staże
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, 
kierunki: inżynieria, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, 
planowanie, zakupy, kontroling logistyczny
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online (oferty dostępne 
na portalu www.pracuj.pl)
E-mail: rekrutacja@hubersuhner.com
Adres: Bałdowska 26, 83-110 Tczew
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HOTELE DIAMENT S.A.
Branża: USŁUGI - HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
Adres strony www: www.hotelediament.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Nieustannie 
poszukujemy specjalistów ds. sprzedaży, recepcjonistów, kelnerów, kucharzy, 
pokojowe, ale również pracowników administracji (księgowe, specjalista ds. kadr 
i płac). Wszystkie aktualne rekrutacje na naszej stronie internetowej w zakładce praca. 
Wymagane wykształcenie: W zależności od stanowiska poszukujemy osób 
ze średnim, jak i wyższym wykształceniem.
Termin i sposób składania aplikacji: Aplikacje można przysyłać w każdej chwili 
na adres praca@hotelediament.pl
E-mail: kadry@hotelediament.pl
Adres: Gliwice, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Katowice, Ustroń i Wrocław.
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HSF Logistics Polska Sp. z o.o.
Branża: Transport i Logistyka
Adres strony www: www.hsf.nl/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Młodszy dyspozytor międzynarodowy w dziale logistyki
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunek: 
mile widziany w zakresie transportu i logistyki
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, poprzez e-mail
E-mail: praca@hsf-polska.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 38, 89-200 Szubin
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Iglotech Sp. z o. o.
Branża: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo
Adres strony www: www.iglotech.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Doradca Techniczno-Handlowy, Specjalista ds. Sprzedaży, Specjalista ds. Produktu
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane kierunkowe 
z zakresu klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa, inżynierii sanitarnej
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, on-line (oferty dostępne 
na pracuj.pl)
E-mail: hr@iglotech.com.pl
Adres: ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
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IKEA Business Service Center Sp. z o.o. 
Branża: SSC/BPO
Adres strony www: ikea.pl/twojastronapracy
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Młodszy specjalista ds. Zobowiązań, HR Administrator 
Wymagane wykształcenie: Wykształcenie wyższe jest mile widziane, 
ale niekonieczne. Pracujemy z ludźmi, a nie z ich CV. 
Szukamy talentów i potencjału. Naszych pracowników rekrutujemy w oparciu 
o wartości IKEA i zapewniamy im wszystkie potrzebne szkolenia.
Termin i sposób składania aplikacji:  Rekrutacja urządzona jest #poTwojemu. 
Aplikować można w dowolnym momencie, nasze aktualne oferty dostępne są 
na stronie internetowej: www.ikea.pl/twojastronapracy
E-mail: nadia.nowakowska@ikea.com, justyna.stryczynska@ikea.pl
Adres: ul. Szwedzka 6a, 61-285 Poznań

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

Ingram Micro CFS Fulfilment Solutions Sp. z o.o.
Branża: serwisowa, elektroniczna, modowa 
Adres strony www: https://www.ingrammicro.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
specjalistyczne, inżynierskie, operatorskie – opublikowane na portalu ptacuj.pl
Wymagane wykształcenie: w zależności od specyfikacji stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, forma mailowa, 
osobiste doręczenie, wysyłka pocztowa.
E-mail:  Łozienica: jobs.goleniow@ingrammicro.com, tel. 516 987 405

Świebodzin: praca@ingrammicro.com, tel. 532 402 615
Wrocław (Pietrzykowice): rekrutacja@anovo.com, tel. 71 316 18 18

Adres:  Łozienica, ul. Prosta 4O, Łozienica, 72-100 Goleniów 
Świebodzin, ul. Sobieskiego 20a, 66-200 Świebodzin
Wrocław (Pietrzykowice), ul. Fabryczna 20C, 55-040 Kąty Wrocławskie
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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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Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
Branża: chemiczna
Adres strony www: www.indoramaventures.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Oferujemy 
stanowiska inżyniera, specjalisty, młodszego specjalisty, asystenta, 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 i sposób składania aplikacji: cały rok, online, w odpowiedzi na 
konkretne ogłoszenia (oferty dostępne na www.indoramaventures.com)
E-mail: kadry@pl.indorama.net
Adres: siedziba główna i zakład produkcyjny – Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.,
ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek, Dział Marketingu – ul. Zaolziańska 5/34,
02-781 Warszawa
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InPost
Branża: operator logistyczny
Adres strony www: www.inpost.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Obsługa Klienta, 
Administracja Sprzedaży, Zarządzanie Projektami, Technolog-Konstruktor, 
Technik-Elektryk, Mechanik, Księgowość, Gospodarka Magazynowa.
Wymagane wykształcenie: Uczniowie szkół średnich, Studenci IV i V roku, 
Absolwenci do ukończenia 30 roku życia.
Termin i sposób składania aplikacji: Praktyki i staże prowadzimy przez cały rok. 
Aktualne oferty znajdziesz zawsze na https://inpost.pl/staze-w-inpost-sa
E-mail: hr@grupainteger.pl
Adres: Kraków, Warszawa, Wola Bykowska, Zabierzów, Opole,  
oddziały kurierskie w całej Polsce.
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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, montażu 
mechanicznego oraz montażu elektrycznego
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, automatyka i sterowanie, zarządzanie i inżynieria produkcji) bądź 
średnie techniczne; wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, aplikowanie poprzez stronę 
internetową https://kariera.itmgroup.pl
Adres: ul. Stanikowskiego 2, 26-600 Radom
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J.P. Morgan
Branża: Bankowość, Usługi Finansowe
Adres strony www: www.jpmorgan.com/warsaw
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
KYC, Procurement, Accounting, Finance, Business Analysis, Reporting, 
HR Support, Administration
Wymagane wykształcenie: wyższe (preferowane, nieobligatoryjne)
Termin i sposób składania aplikacji: strona kariery; cały rok
http://careers.jpmorgan.com
Adres: Atrium Garden – Al. Jana Pawła II 19, Warszawa 00-854, Polska 
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Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
Branża: Produkcyjna/ Kolejowa
Adres strony www: www.pkcgroup.com
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Inżynier procesu, Inżynier 
produktu, Planista produkcji, Kupiec, Koordynator ds. jakości
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane kierunki to: 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektryka, energetyka, zarządzanie 
i inżynieria produkcji, logistyka lub zgodne z wymaganymi kwalifikacjami
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja trwa cały rok, aplikacje można 
przesyłać za pośrednictwem strony www.pkcgroup.com/careers lub na adres 
rekrutacja_ktp@pkcgroup.com
E-mail: rekrutacja_ktp@pkcgroup.com
Adres: Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek
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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
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Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
Branża: intralogistyka, sprzedaż, serwis, wynajem wózków widłowych; 
regały magazynowe, wyposażenie magazynu, oprogramowanie, 
systemy zarządzania flotą wózków
Adres strony www: www.jh.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
asystenci, doradcy, technicy
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: szczegóły dotyczące rekrutacji 
każdorazowo zamieszczamy w ogłoszeniu
E-mail: praca@jh.pl
Adres: Centrala: ul. Świerkowa 3, Bronisze, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
Oddziały w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, 
filie w Łodzi, Rzeszowie i w Szczecinie
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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: 
praktyki wakacyjne oraz programy absolwenckie m. in. w sprzedaży, logistyce, 
administracji, HR, zakupie, zaopatrzeniu, finansach, IT oraz stanowiska 
specjalistyczne i menedżerskie we wszystkich obszarach działalności firmy
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online za pośrednictwem 
internetowej strony kariery oraz portali zewnętrznych
E-mail: kariera@kaufland.pl
Adres: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

2      WIZYTÓWKI   PRZEWODNIK PRACODAWCY 2018/2019

KiK Textil Sp. z o.o. 
Branża: tekstylia / handel / retail
Adres strony www: www.kik.pl
Siedziba/oddziały: Wrocław – centrala / ponad 220 sklepów w całej Polsce
Liczba pracowników w Polsce: ok. 1.600
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
sprzedawca, kierownik sklepu, pracownik administracyjno-biurowy
Wymagane wykształcenie: średnie, w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: online – oferty dostępne na www.kik.pl, stacjonarnie 
– w sklepach KiK
E-mail: praca@kik.pl
Adres: Legnicka 21a, 53-671 Wrocław
Telefon/faks: 71 377 44 00
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KK Wind Solutions Polska Sp. Z o.o.
Branża: Elektrotechnika, Elektryka, Energia Odnawialna, Nowoczesna technologia
Adres strony www: www.kkwindsolutions.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Asystenci w działach Jakości, Logistyki, Inżynierii Produkcji, Inżynierowie elektrycy, 
Inżynierowie mechanicy, Elektrycy, Inżynierowie Testu, 
Inżynierowie ds. testowania i kontroli
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, oferty dostępne na stronie 
internetowej firmy
E-mail: poland@kkwindsolutions.com
Adres: Goleniowska 62, Szczecin Dąbie 70-847
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Kaczmarski Group
Branża: finanse/windykacja/factoring/informacje gospodarcze 
Adres strony www: www.kaczmarskigroup.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Specjalista ds. Sprzedaży, Doradca Klienta, Specjalista ds. Klientów Strategicznych
Wymagane wykształcenie: średnie / w trakcie studiów / wyższe – dowolny 
kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online przez portal pracuj.pl 
lub stronę www.kaczmarskigroup.pl
E-mail: marita.sobczak@kaczmarski.pl
Adres: Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
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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 
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Konica Minolta 
Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Branża: technologie i usługi IT
Adres strony www: www.konicaminolta.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Stażysta, Praktykant, Młodszy Specjalista, Specjalista w działach Sprzedaży, 
Aplikacji Biznesowych, Serwisu, Obsługi Klientów, Marketingu, HR, IT, Finansów 
Wymagane wykształcenie: adekwatne do stanowiska – wyższe kierunkowe 
lub w trakcie studiów
Termin i sposób składania aplikacji: zgodnie z aktualnymi ofertami pracy 
na stronie www.kariera.konicaminolta.pl
E-mail: praca@konicaminolta.pl
Adres: Centrala, ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
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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, e-Commerce.
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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LPP SA
Branża: Projektowanie, produkcja i dystrybucja odzieży 
Adres strony www: www.lppsa.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Poszukujemy pełnych zapału osób, które dołączą do Działów Przygotowania 
Produktu (m.in. kupców, projektantów, grafików i technologów), IT, e-Commerce, 
Logistyki, Inwestycji, Marketingu, Finansów oraz do Działu Handlowego marek 
RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO lub SiNSAY (praca w salonach sprzedaży 
w całej Polsce).
Wymagane wykształcenie: zależne od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w odpowiedzi na konkretne 
ogłoszenia publikowane na www.lppsa.com/career
Adres: 80-769 Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44
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LUX MED Sp. z o.o.
Branża: Ochrona zdrowia
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
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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 60 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: HR, prawny, rozwój produktu, 
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@pl.mercatormedical.eu
Adres: Kraków, ul. Modrzejewskiej 30 
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Mars Polska
Branża: FMCG
Adres strony www: www.marskariera.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
3-letni prestiżowy program managerski Mars Leadership Program 
oraz 6-cio miesięczne programy stażowe Mars Business Experience 
i Mars Technical Experience
Wymagane wykształcenie: studenci III-V roku kierunków technicznych 
i biznesowych, absolwenci do dwóch lat po ukończeniu studiów
Termin i sposób składania aplikacji: aktualne terminy na marskariera.pl; 
aplikacja online
Adres: Złota 59, 00-120 Warszawa; Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Branża: wodociągowo-kanalizacyjna
Adres strony www: mpwik.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Specjalista ds. inwestycji i remontów/projektowania, Analityk laboratorium, 
Operator sprzętu specjalistycznego, Automatyk, Pneumatyk, Energetyk
Wymagane wykształcenie: Poszukujemy absolwentów kierunków: inżynieria 
środowiska, ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, automatyka, 
elektryka/elektrotechnika, energetyka
Termin i sposób składania aplikacji: w wersji elektronicznej poprzez stronę 
www.mpwik.com.pl /zakładka Kariera
E-mail: praca@mpwik.com.pl
Adres: siedziba firmy: Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
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Grupa MOKATE
Branża: FMCG
Adres strony www: Mokate.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Nasza oferta 
skierowana jest do Absolwentów różnych kierunków studiów, preferowane 
kierunki ekonomiczne, zarządzanie, marketing, finanse oraz technologia żywności
Wymagane wykształcenie: Nasi pracownicy to absolwenci różnych kierunków 
studiów w zależności od potrzeb. Cenimy zaangażowanie i inicjatywę, 
wysoką motywację oraz chęć podejmowania wyzwań
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutujemy cały rok
E-mail: praca@mokate.com.pl
Adres:  Mokate Sp. z o.o., ul. Strażacka 48, 44-240 Żory

Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń
Mokate Czech s.r.o., Pocernicka 96, 108 00 Praha, Czech Republic
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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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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: rekrutacja.ms@mondigroup.com
Adres: zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mondijobs.pl, 
gdzie znajdują się adresy wszystkich naszych fabryk w Polsce
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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, 
biznes międzynarodowy, 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 języka 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
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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.
Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz (siedziba główna) 
oraz ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków (biuro konstrukcyjne).
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MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
Branża: Lotnicza
Adres strony www: http://www.mtu.de
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Stażysta w dziale: 
R&D, Produkcji, Jakości i Administracji oraz Operator manualny, Pracownik logistyki.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów – dotyczy staży (kierunek 
w zależności od działu); absolwent studiów technicznych, szkoły średniej 
lub zawodowej o profilu np. mechanika i budowa maszyn, obróbka skrawaniem.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; tylko online (link poniżej)
E-mail: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates
/RecruitmentForm.aspx?WebID=04780eb2f71c4d65a5e915cc81204596
Adres: MTU Aero Engines Polska; Tajęcina 108; Jasionka 36-002
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Netcompany Poland 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, Junior BI/DW Developer
Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym, 
preferowany dyplom 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, Warszawa (przy Metrze Wilanowska)
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NFM Group
Branża: Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą 
zaawansowanych technicznie wyrobów odzieżowych dla potrzeb wojska i policji.
Adres strony www: www.nfm.no
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Projektant, Inżynier Materiałowy, Industrial Designer
Wymagane wykształcenie: Preferowane wyższe- techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: rekrutacja@nfm.no
Adres: 84-300 Lębork, ul. Słupska 1 D
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OCHNIK S.A.
Branża: Branża odzieżowo – galanteryjna, sprzedaż detaliczna 
Adres strony www: www.ochnik.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Poszukujemy kandydatów na stanowiska w sieci sprzedaży (Doradca Klienta, 
Kierownik Salonu, Dekorator) oraz stanowiska specjalistyczne w Centrali Firmy.
Wymagane wykształcenie: Staramy się być Firmą otwartą oraz elastyczną 
dlatego kierunek, który ukończył kandydat  nie jest najważniejszy. Dla Nas liczy się 
pozytywne myślenie, zaangażowanie w powierzone zadanie oraz podejmowanie 
kolejnych wyzwań.
Termin i sposób składania aplikacji: CV mailem na adres rekrutacja@ochnik.pl
E-mail: rekrutacja@ochnik.pl
Adres: OCHNIK S.A. ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin
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Oponeo.pl S.A.
Branża: e-commerce
Adres strony www: oponeo.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Junior .NET Developer, Junior Java Developer, Konsultant ds. Sprzedaży, 
Konsultant ds. Sprzedaży – rynki zagraniczne
Wymagane wykształcenie: począwszy od wykształcenia średniego 
na stanowiska konsultantów, poprzez studentów i absolwentów różnych 
kierunków. Liczą się praktyczne umiejętności, zdolności i chęć do pogłębiania 
wiedzy. Dla chętnych Akademia IT Oponeo.
Termin i sposób składania aplikacji: mailowo cały rok
E-mail: praca-it@oponeo.pl, praca@oponeo.pl 
Adres: Bydgoszcz, Lublin-tylko stanowiska konsultantów na rynki zagraniczne
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Osram sp. z o.o. 
Branża: sprzedaż, centrum usług wspólnych (SSC)
Adres strony www: www.osram.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: HR Operations 
Associate / Specialist, Talent Acquisition Associate / Specialist, Learning Associate 
/ Specialist, Global Mobility Associate / Specialist, Customer Service Specialist, 
Travel&Expenses Accountant, Sales, Financial Controller, Key account specialist 
Wymagane wykształcenie: 4, 5 rok studiów, absolwenci filologii i lingwistyki 
stosowanej: Niemiecki, Włoski, Angielski, Francuski, Rosyjski
Termin i sposób składania aplikacji:  cały rok; online 
(oferty dostępne na www.pracuj.pl ) 
E-mail: Poznań: poznan@osram.com Warszawa: biuro.pl@osram.pl
Adres:  Warszawa: Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa,

Poznań: ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań
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OKNOPLAST Sp. z o.o.
Branża: budowlana (stolarka otworowa)
Adres strony www: www.oknoplast.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
• Specjalista ds. obsługi sprzedaży (znajomość języka obcego)
• Specjalista ds. wsparcia technicznego
• Specjalista ds. logistyki
• Specjalista ds. planowania transportów
• Specjalista ds. zaopatrzenia 
• Młodszy inżynier produkcji
• Koordynator zmiany produkcyjnej
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wykształcenie wyższe, 
dowolny kierunek, znajomość języków obcych
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online (oferty pracy dostępne 
na stronie www.oknoplast.com.pl/ kariera)
E-mail: rekrutacja@oknoplast.com.pl
Adres: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, gm. Niepołomice
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Orange Polska S.A.
Branża: telekomunikacja
Adres strony www: orange.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
specjalista ds. sprzedaży, architekt rozwiązań ICT, programista, account manager.
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska – wykształcenie średnie 
lub wyższe.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online za pośrednictwem 
strony internetowej lub portali zewnętrznych. 
Adres: www.orange.jobs
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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, Warszawa, ul. Konstruktorska 12
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Panalpina Polska Sp. z o.o.
Branża: Transport/Spedycja
Adres strony www: http://www.panalpina.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Staże i praktyki studenckie lub praca na stanowiskach: Junior Forwarder, 
Junior Logistics Specialist
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunki: 
Logistyka, transport
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok poprzez portal pracuj.pl 
w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie
E-mail: hr.wro@panalpina.com
Adres: 53-508 Wrocław, ul. Prosta 36
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PCO S.A.
Branża: Optoelektronika
Adres strony www: www.pcosa.com.pl 
Siedziba/oddziały: Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
Liczba pracowników w Polsce: 650
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: konstruktor, technolog, 
programista
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne
Termin składania aplikacji: zgodnie z informacją podaną w ofercie pracy
Sposób aplikowania: formularz aplikacyjny na stronie 
http://www.pcosa.com.pl/oferty_pracy
E-mail: rekrutacja@pcosa.com.pl
Adres: Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
Telefon/ faks: 22 515 75 89
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PGNiG Gazoprojekt S.A.
Branża: infrastruktura energetyczna
Adres strony www: www.gazoprojekt.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Asystent 
Projektanta w branży gazowniczej, technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 
elektrycznej, geodezyjnej, AKP,  Asystent Zespołu Analiz
Wymagane wykształcenie: inżynieria i ochrona środowiska; budownictwo 
lądowe, specjalność konstrukcje budowlane lub teoria konstrukcji; architektura; 
gospodarka przestrzenna; elektronika; elektrotechnika; automatyka i robotyka, 
mechanika i budowa maszyn; geodezja i kartografia; energetyka
Termin i sposób składania aplikacji: na stronie www.gazoprojekt.pl 
w zakładce Oferty Pracy oraz na stronie pracuj.pl
Adres: ul. Strzegomska 55a, Wrocław
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Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp. z o. o. 
Branża: produkcja
Adres strony www: www.parker.com
Siedziba: Warszawa
Oddziały: Siechnice, Wrocław, Gryfino
Liczba pracowników w Polsce: w Parker Hannifin Manufacturing Poland około 600
Typowe stanowiska oferowane absolwentom: praktyka i praca w obszarze 
administracji i produkcji (m.in. inżynieria produkcji, łańcuch dostaw, jakość, LEAN, 
IT, HR, BHP)
Wymagane wykształcenie: średnie/wyższe
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: e-mail
E-mail: rekrutacja@parker.com
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PFLEIDERER GROUP S.A.
Branża: DRZEWNA
Adres strony www: www.pfleiderer.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Studenci – praktykant, stażysta; Absolwenci – młodszy specjalista – specjalista 
w działach: Obsługi Klienta, HR, Księgowości, Controllingu, Marketingu, Zakupów, 
Sprzedaży IT, Ochronie Środowiska, BHP oraz na wydziałach produkcyjnych 
i utrzymania ruchu – mistrz, specjalista.
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne,ekonomiczne,logistyczne.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok w odpowiedzi na ogłoszenia na 
www.pracuj.pl oraz stronie Pfleiderer w zakładce KARIERA – Aktualne oferty pracy 
E-mail: personalny@pfleiderer.com 
Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42AB
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Spółki Philip Morris w Polsce
Branża: tytoniowa
Adres strony www: www.pmi.com/pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Specjalista ds. Sprzedaży w Terenie, Intern, Junior Executive, 
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: aplikacje on line za pośrednictwem strony 
www.pmi.com/career 
Adres: Philip Morris Polska S.A., al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
Biuro w Warszawie: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 
Gdański Business Center D, 00-189 Warszawa
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Phoenix Contact Wielkopolska
Branża: automatyka przemysłowa, elektrotechnika
Adres strony www: www.phoenixcontact.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: oferujemy 
praktyki, staże (m.in. w działach technologii, jakości, produkcji, zakupów, 
laboratorium, księgowości, HR, IT) oraz stanowiska specjalistyczne 
i inżynierskie m.in. do działu Budowy Maszyn (konstruktorzy, elektromechanicy, 
programiści-automatycy, menadżerowie projektu), Technologii, Jakości, 
Wtryskowni oraz Rozwoju Produktu. 
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w zależności od zapotrzebowania
E-mail: prosimy o przesyłanie CV na adres praca@phoenixcontact.com 
Adres: ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl 
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PROFI-DATA Sp. z o.o.
Branża: IT, rozwój oprogramowania, SAP, nowe technologie
Adres strony www: www.profidata.com.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
programista, tester oprogramowania, młodszy konsultant SAP
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, kierunki informatyczne 
i pokrewne, finanse i księgowość. Zapraszamy absolwentów i studentów 
kierunków informatycznych i pokrewnych,  którzy chcą tworzyć oprogramowanie 
w miłej i swobodnej atmosferze w elastycznych godzinach pracy. 
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online 
(oferty na stronie: www.profidata.com.pl)
E-mail: rekrutacja@profidata.com.pl 
Adres: Milczańska 30A, 70-107 Szczecin
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Pratt & Whitney w Polsce
Branża: lotnicza, produkcja komponentów i części do silników lotniczych 
Adres strony www: http://www.kariera.pwpoland.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
oferujemy płatne praktyki i staże oraz pracę w obszarach produkcji, 
konstrukcji, technologii obróbki skrawaniem, metalurgii, programowania CNC, 
mechatroniki, automatyki przemysłowej, jakości, łańcucha dostaw, 
logistyki produkcji, administracji
Wymagane wykształcenie: adekwatne do wymagań stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: możliwość przesyłania CV przez cały 
rok na adres e-mail lub w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie publikowane 
na stronie www.kariera.pwpoland.com lub portalu pracuj.pl
Adres: dokładne adresy firm dostępne na stronie www
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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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PLICHTA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Branża: Motoryzacja
Adres strony www: https://www.plichta.com.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Asystent Działu, Recepcja, Pracownik działu serwisu, Pracownik myjni
Wymagane wykształcenie: Średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: okres publikacji ogłoszenia trwa 30 dni, 
aplikacje zbierane są za pomocą linków rekrutacyjnych
E-mail: praca@plichta.com.pl 
Adres: Wejherowo, Gdańska 13C 
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Procter & Gamble
Branża: FMCG
Adres strony www: pgcareers.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Managerial Trainee, Junior Planning Specialist, Junior Planning Manager, 
IT Manager
Wymagane wykształcenie: licencjat / inżynier / magister
Termin i sposób składania aplikacji: pgcareers.com
E-mail: recpoland.im@pg.com
Adres: Zabraniecka 20, Warszawa
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PROMECO S.A.
Branża: Przemysł 
Adres strony www: www.promeco.fi
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
elektromonter, monter, projektant, work planner
Wymagane wykształcenie: zasadnicze, średnie techniczne, wyższe 
Termin i sposób składania aplikacji: do 30 dni  przesłanie na adres mailowy 
E-mail: kadry@promeco.pl
Adres: 84-241 GOŚCICINO, ul. Klimka 10
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PwC
Branża: Audyt / Doradztwo biznesowe / Doradztwo prawno-podatkowe / IT
Adres strony www: www.pwc.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Płatne praktyki w różnych zespołach w ramach organizacji. 
Wymagane wykształcenie: Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego 
– najważniejsze są dla nas zdolności analityczne, umiejętności logicznego 
myślenia i chęć rozwijania swoich kompetencji. 
Termin i sposób składania aplikacji: Rekrutacja na płatne praktyki 
trwa przez cały rok. Zapraszamy na stronę pwc.pl/kariera i aplikowanie 
przez system na interesujące oferty.
E-mail: kariera@pl.pwc.com
Adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa 
Biura regionalne w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie 
i Rzeszowie. Financial Crime Unit w Gdańsku – centrum, które zapobiega praniu 
pieniędzy (AML) oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. 
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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 obszarach: handlowym, obsługi Klienta, 
doradztwa techniczno-handlowego; inżynieryjno-technicznym, konstrukcyjnym, 
projektowym, logistyki, serwisu
Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe techniczne (mechanika 
i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
automatyka / informatyka, transport, logistyka)
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, w zależności od potrzeb, 
poprzez stronę internetową
Adres strony: www.promag.pl, zakładka Kariera, Aktualne Oferty Pracy
Adres: ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań
Telefon: 61 65 58 200
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Promod Polska sp. z o.o.
Branża: jesteśmy firmą z branży modowej, ale daleko nam do mody fast fashion. 
Budujemy relację z naszymi Klientkami, proponując im modę wyrazistą 
i współczesną, z nutką boho chic. 
Adres strony www: www.promod.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
sprzedawca, starszy sprzedawca, zastępca kierownika sklepu, kierownik sklepu, 
VM, specjaliści wszystkich działów wspierających sprzedaż.
Wymagane wykształcenie: ważniejsza jest dla nas osobowość 
i chęć pracy w zespole!
Termin i sposób składania aplikacji: zawsze i wszędzie! Jesteśmy nowocześni, 
więc najbardziej lubimy kiedy aplikujecie przez Erecruitera. 
Adres: Jasna 24, Warszawa
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PwC Service Delivery Center
Branża: BPO/SSC
Adres strony www: pwc.pl/sdc
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: poszukujemy osób 
ze znajomością języków obcych (niemiecki, angielski, czeski, słowacki, węgierski, 
francuski, włoski), 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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QUIN POLSKA SP. Z O.O.
Branża: AUTOMOTIVE
Adres strony www: http://www.quin-automotive.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Specj.ds. lean, Logistyka, Specjaliści techniczni 
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: CV, Prezentacja
E-mail: personal-pl-@quin-automotive.com
Adres: ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych
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RBC Bearings Polska Sp. z o.o.
Branża: lotnictwo, kolejnictwo, narzędzia mocujące
Adres strony www: www.rbcbearings.com; www.schaublin.ch; www.rbcpolska.pl
Siedziba/oddziały: Szwajcaria; Mielec
Liczba pracowników w Polsce: 46
 Typowe stanowiska oferowane absolwentom: Inżynier produkcji, 
Programista cnc, Inżynier jakości, Operator obrabiarek cnc
Wymagane wykształcenie: wyższe, wyższe techniczne, średnie techniczne
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób aplikowania: drogą mailową
E-mail: office@rbcpolska.pl
Adres: ul. Wojska Polskiego 16A; 39-300 Mielec
Telefon: 17 746 48 00; 17 746 48 22
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Salag Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Branża: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Adres strony www: www.salag.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
asystent konstruktora, młodszy konstruktor, konstruktor, operator CNC, 
technolog-programista, grafik komputerowy, automatyk / mechatronik, 
technolog chemik
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne, mechanika i budowa maszyn, 
chemia organiczna, mechatronika, elektronika, elektrotechnika
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutujemy cały czas
E-mail: hr@salag.com
Adres: Salag Sp. Z o.o. Sp.K., ul. Szafirowa 5; 16-400 Suwałki
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Satlan Sp. z o.o.
Branża: Telekomunikacja, Teleinformatyka
Adres strony www: www.satlan.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
programista Java, Tester Oprogramowania, Inżynier Telekomunikacji, Logistyk, 
Manager Sprzedaży, Referent ds. administracyjno-księgowych
Wymagane wykształcenie: wyższe, zgodne z oczekiwaniami 
na danym stanowisku
Termin i sposób składania aplikacji: online – oferty dostępne na pracuj.pl
E-mail: praca@satlan.pl
Adres: ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
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Revolut Ltd 
Branża: FinTech 
Adres strony www: https://www.revolut.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Compliance Analyst, Chargeback Analyst, Customer Service Specialist 
Wymagane wykształcenie: wyższe lub w trakcie studiów  
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja do działu Support i Compliance 
odbywa się ciągle. Aplikować można poprzez stronę firmy w zakładce Careers.  
E-mail: karolina.barska@revolut.com
Adres: ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków
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Salling Group SSC
Branża: SSC / Outsourcing / Księgowość / IT / HR / Controlling / Master Data
Adres strony www: www.sallinggroup.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Junior Accountant, Junior HR Supporter, Junior Master Data Specialist, 
Invoice Verification Clerk, IT Operator  
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, aktualne oferty można znaleźć 
na stronie www.sallinggroup.com oraz w serwisie www.pracuj.pl
E-mail: rekrutacja.ssc@sallinggroup.com
Adres: Baltic Business Park, 1 maja 38-39, 71-627 Szczecin
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Scanfil Poland Sp. z o.o. 
oddział w Mysłowicach
Branża: Produkcyjna
Adres strony www: scanfil.com
Typowe stanowisko oferowane studentom i absolwentom: 
stanowiska specjalistów w obszarach takich jak produkcja, mechanika, 
wdrażanie i rozwój produktu, inżynieria procesu, kontrola jakości, logistyka, 
planowanie produkcji, zakupy, księgowość.
Wymagane wykształcenie: jesteśmy elastyczni, najważniejsza jest 
Twoja motywacja, chęć rozwoju i podejmowania nowych wyzwań
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok poprzez przesłanie aplikacji 
na adres rekrutacja.myslowice@scanfil.com lub osobiście w siedzibie spółki
E-mail: rekrutacja.myslowice@scanfil.com
Adres: ul. Brzezińska 59, 41-404 Mysłowice
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DB Schenker
Branża: Logistyka
Adres strony www: https://www.dbschenker.com/pl-pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stażysta, asystent, specjalista
Wymagane wykształcenie: dyplom licencjata, inżyniera lub magistra, średnie
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, aplikacja przez formularz internetowy
E-mail: hrpolska@dbschenker.com
Adres: Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa
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State Street Bank International GmbH, 
Oddział w Polsce
Branża: Finanse, księgowość, bankowość inwestycyjna
Adres strony www: www.statestreet.com/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. Studenci/absolwenci innych kierunków, 
którzy chcą rozpocząć karierę w sektorze usług finansowych.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, zaloguj się na: 
www.statestreet.com/careers i aplikuj!
Adres: Centrum Biurowe Kazimierz, Podgórska 36, 31- 536 Kraków. 
Oddziały: główny w Krakowie i oddział w Gdańsku
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Schwarte Group Sp. z o.o.
Branża: Produkcja przemysłowa
Adres strony www: www.schwarte-group.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Konstruktor, Technolog, Ślusarz, Spawacz, Księgowa, Kontroler Jakości, Szlifierz
Wymagane wykształcenie: Konstruktor / Technolog / Kontroler Jakości: 
wykształcenie wyższe, techniczne, np. Mechanika i Budowa Maszyn, 
Mechatronika; stanowiska produkcyjne: wykształcenie techniczne – zawodowe 
lub średnie, kursy zawodowe; Księgowość: wykształcenie wyższe, ekonomiczne; 
mile widziana znajomość języka niemieckiego
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja ciągła, aplikacje drogą mail’ową 
lub przez stronę www
E-mail: j.get@schwarte-group.com
Adres:  1-lokalizacja: Al. Obrońców Tobruku 3A, 10-092 Olsztyn, 

2-lokalizacja: ul. BoWiD 9L, 75-209 Koszalin
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Somfy sp. z o.o.
Branża: Automatyka budynkowa i inteligentne systemy sterowań
Adres strony www: somfy.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: młodszy 
specjalista ds. obsługi klienta, młodszy specja lista ds. marketingu produktowego 
Wymagane wykształcenie: wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: mailowo na adres 
Anna.Staniewska@somfy.com
E-mail: biuro@somfy.pl
Adres: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
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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
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Steelpress Sp. z o.o.
Branża: motoryzacyjna/produkcja
Adres strony: 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 Wielkopolskich 48
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Sto2 sp. z o.o. 
właściciel serwisu internetowego Pyszne.pl 
Branża: e-commerce
Adres strony www: https://www.pyszne.pl/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:
• Monitorowanie zamówień
• Junior Customer Services Specialist
• Junior Visual Designer
• Sales Administrator
Wymagane wykształcenie: 
• wyższe
• wyższe kierunkowe – dla Junior Visual Designer
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok; Formularz rejestracyjny online 
na stronie Pyszne.pl – zakładka oferty pracy oraz na platformie Pracuj.pl
E-mail: jakub.mlynczyk@takeaway.com
Adres: ul. Rybacka 9, 53 -656 Wrocław
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Teksid Iron Poland Sp. z o.o.
Branża: Automotive
Adres strony www: www.teksid.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
stanowiska produkcyjne, samodzielni pracownicy, specjaliści
Wymagane wykształcenie: w zależności od stanowiska
Termin i sposób składania aplikacji: terminy określane indywidualnie 
do każdego ogłoszenia, a aplikacje składane przez stronę pracuj.pl
E-mail: lucyna.sajak@teksid.com 
Adres: ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
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SWAROVSKI Global Business Services Sp. z o.o. 
Branża: Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO)
Adres strony www: www.swarovskigroup.com
http://swarovs.ki/GBSGdansk
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
• Junior Customer Service Representative
• Junior IT Global Service Desk Specialist
• Junior Accountant (OTC, RTR, PTP)
• Junior Buyer
• Junior HR Specialist
• Junior Recruiter
Wymagane wykształcenie: Wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Please check our website 
Adres: Swarovski Global Business Services sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 5
80-280 Gdańsk, Poland
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TechniSat Digital Sp. z o.o. 
Branża: Produkcja elektroniki konsumenckiej
Adres strony www: https://www.technisat.com/pl_PL/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Technik Utrzymania Ruchu, Specjalista ds. Jakości, 
Operator Produkcji – Obsługa Maszyn SMT, Operator Produkcji, Magazynier
Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe, średnie techniczne, w trakcie 
studiów lub wyższe, kierunki: elektronika, mechatronika, mechanika i pokrewne
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok 
(oferty dostępne www.technisat.com/pl_PL/Kariera-&-Praca/352-15/)
E-mail: rekrutacja@technisat.com
Adres: ul. Poznańska 2, Siemianice 55-120, Oborniki Śląskie
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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
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TTEC EUROPE B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce
Branża: Sprzedaż/Marketing/Call Center
Adres strony www: https://www.ttec.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Bilingual Inside 
Sales Representative (with English and other language: Russian, Ukrainian, Czech, 
French, German, Arabic, Turkish, Hungarian, Romanian, Spanish, Italian)
Wymagane wykształcenie: średnie 
Termin i sposób składania aplikacji: www.ttecjobs.com or directly to recruiters 
in Krakow: krakowta@ttec.com
E-mail: krakowta@ttec.com
Adres: Quattro Business Park, Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 
31-476 Kraków, Poland
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Thales Polska sp. z o.o.
Branża: zaawansowane rozwiązania dla lotnictwa, transportu lądowego, 
obronności, bezpieczeństwa oraz przestrzeni kosmicznej.
Adres strony www: thalesgroup.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Szukamy inżynierów o specjalności sterowanie ruchem kolejowym, 
telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, informatyka oraz automatyka. 
Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego. Oferujemy pracę 
w następujących działach Inżynierii, Uruchomień i Serwisu, Realizacji Projektów 
oraz w działach wsparcia.
Wymagane wykształcenie: inżynier, magister inżynier
Termin i sposób składania aplikacji: zgłoszenia zbieramy cały rok. 
Prosimy o przysłanie CV na adres rekrutacja@thalesgroup.com
E-mail: rekrutacja@thalesgroup.com
Adres: siedziba główna ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa; 
biura w Poznaniu, Gdyni, Krakowie i Katowicach
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Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o.
Branża: Przemysł ciężki i chemiczny
Adres strony www: https://www.tristone.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Inżynier Projektu, 
Inżynier Jakości, Pracownik Produkcji, Ekspert ds. Materiału
Wymagane wykształcenie: średnie i wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: https://www.tristone.com/career/
Adres: Stacyjna 19, 58-306 Wałbrzych
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ULTIMO S.A.
Branża: Windykacja/Finanse 
Adres strony www: www.ultimo.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Doradca Klienta, Analityk BI, Analityk Finansowy, Analityk Biznesowy, 
Specjalista ds. Korespondencji, Specjalista ds. Windykacji Prawnej, 
Specjalista ds. Rozliczeń, Informatyk Wsparcia Użytkowników, Programista Java 
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, wszystkie kierunki 
Termin składania aplikacji: cały rok
Sposób składania aplikacji: online, oferty pracy oraz są dostępne pod adresem 
https://ultimo.pl/praca-w-ultimo, lub za pośrednictwem strony www.pracuj.pl 
E-mail: praca@ultimo.pl 
Adres: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław 
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Trans.eu Group S.A. 
Branża: IT 
Adres strony www: https://kariera.trans.eu
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Konsultant Help Desk, Młodszy Programista, Młodszy Analityk, 
Młodszy Specjalista ds. rozwoju produktu,  Specjalista ds. Sprzedaży, 
Młodszy Konsultant ds. Obsługi Klienta, Młodszy Specjalista ds. windykacji 
Wymagane wykształcenie: wyższe 
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok, bieżące oferty pracy 
oraz formularz aplikacyjny dostępny na stronie  www.kariera.trans.eu 
E-mail: kkokocinska@trans.eu
Adres: Chabrowa 4, Wysoka, Wrocław 65, 52-200
ul. Racławicka 2-4, Wrocław
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UBS
Branża: instytucja finansowa 
Adres strony www: ubs.com/polandcareers
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Finance, Operations, HR, IT, Project Management, Research, Legal, Risk, 
Group Internal Audit
Wymagane wykształcenie: bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
i pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole i otwartość na różnice 
międzykulturowe, motywacja do ciągłego poszerzania wiedzy
Termin i sposób składania aplikacji: przez cały rok poprzez stronę 
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
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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 jest otwarta: na UFLP w marcu, 
a UIP w maju
E-mail: poland.rekrutacja@unilever.com
Adres: Unilever Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, Warszawa
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Grupa UNIQA
Branża: ubezpieczenia
Adres strony www: www.uniqa.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
praktykant, konsultant Contact Center, stanowiska związane z analizą danych, 
stanowiska związane z procesami obsługowymi.
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe; preferowane kierunki: 
matematyka, fizyka, metody ilościowe, informatyczne lub związane z bazami danych, 
ekonomiczne oraz marketing, polonistyka, dziennikarstwo, 
PR, komunikacja, psychologia.
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, praktyki w okresie lipiec-wrzesień, 
online (oferty dostępne na www.uniqa.pl).
Adres: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź; ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa; 
oddziały w całej Polsce.
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Grupa Unity
Branża: IT, Software, E-commerce
Adres strony www: www.unity.pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Junior Java Developer, Junior PHP Developer, Junior Tester
Wymagane wykształcenie: Wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Przez cały rok online przez stronę 
www.kariera.unity.pl
E-mail: sabina.rowinska@unity.pl
Adres: Wrocław, ul. Przedmiejska 6-10; Kraków, ul. Conrada 55B; 
Poznań, ul. Grottgera 16/1 
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VECTRA S.A.
Branża: telekomunikacja
Adres strony www: vectra.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Konsultant Centrum Obsługi Klienta, Konsultant Wsparcia Systemów IT, 
Konsultant ds. obsługi klienta wewnętrznego - Back Office, Konsultant Centrum 
Telemarketingu
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online
E-mail: rekrutacja@vectra.pl
Adres: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia
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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
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Unit4 Polska sp. z o.o.
Branża: nowe technologie/IT/usługi
Adres strony www: https://www.unit4.com/pl 
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: Junior Software 
Engineer, Junior Test Analyst, Junior Business Analyst, Associate IT Support 
Consultant, Junior Cloud Operations Engineer, Młodszy Konsultant ds. wdrożeń, 
Młodszy Konsultant ds. Technicznych, Stażysta w dziale rekrutacji/HR
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok; online (oferty dostępne na stronie 
internetowej w zakładce Careers: https://www.careers.unit4.com/)
E-mail: pl-hr@unit4.com  
Adres: Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
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UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o. o.
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:  Inżynier ds. obliczeń i analiz 

CFD, Kontroler jakości NDT, Technik ds. testów, Starszy specjalista 
ds. konstrukcji, Operator produkcji - montaż, Operator produkcji – maszyny 
manualne, Kontroler Jakości, Technik Przeglądów Lotniczych.

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
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VOLKSWAGEN POZNAŃ
Fabryka Samochodów Użytkowych 
i Kompontentów
Branż a: motoryzacyjna 
Adres strony www: volkswagen-poznan.pl
Staże oraz praktyki wakacyjne m.in. w działach: Rozwój Techniczny 
(Konstrukcja), Utrzymanie Ruchu, Finanse, IT, Zapewnienie Jakości, Logistyka, 
Zakupy, Personalny.
Wymagane wykształcenie: wyższe lub w trakcie studiów: kierunki techniczne, 
ekonomiczne oraz językowe. Na stażu zawsze otrzymasz zatrudnienie w ramach 
umowy o pracę na czas określony do 24 miesięcy.
Termin i sposób składania aplikacji: Aktualne oferty pracy i formularz 
kontaktowy znajdziesz na: www.volkswagen-poznan.pl/oferty-pracy.
Adres: ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań  
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XL-Tape-International sp. z o.o.
Branża: budowlana
Adres strony www: www.bluedolphin.pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
pracownik produkcji, pracownik działu sprzedaży, pracownik działu eksport
Wymagane wykształcenie: średnie / wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok, online 
(oferty dostępne na www.bluedolphin.pl) 
E-mail: kariera@bluedolphin.pl
Adres: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce
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Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 
Branża: Produkcyjna
Adres strony www: https://www.lhoist.com/pl
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Mechanik, Automatyk, Ślusarz / Inżynier Procesu 
Wymagane wykształcenie: Techniczne (w zakresie ww. stanowisk)
/ Wyższe - Inżynier
Termin i sposób składania aplikacji: rekrutacja ciągła na staże i praktyki 
E-mail: beata.wicher@lhoist.com 
Adres: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul .Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
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Wipro IT Services Poland Sp z o.o.
Branża: IT
Adres strony www: https://careers.wipro.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Service Desk 1 i 2 linia wsparcia (wymagana znajomosc angielskiego 
i dodatkowego jezyka obcego), Junior Java Developer, Junior Full Stack Engineer, 
Junior SAP Engineer, Junior DevOps Engineer
Wymagane wykształcenie: Średnie lub wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: przez stronę https://careers.wipro.com/ 
lub mailowo careers.poland1@wipro.com
E-mail: careers.poland1@wipro.com
Adres: aleja Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska, oddziały w Krakowie, 
Warszawie i Dąbrowie Górniczej
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Zakład Metalurgiczny 
„WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
Branża: Przemysł
Adres strony www: www.zmwskrz.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Technolog, Programista CNC, Konstruktor, Metalurg
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne
Termin i sposób składania aplikacji: wg potrzeb, online do Działu HR
E-mail: rekrutacja@zmwskrz.com
Adres: ul. Hetmańska 120; 35-078 Rzeszów
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ZF Group
Branża: Automotive
Adres strony www: zf.com
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom: 
Inżynier Oprogramowania Systemów Wbudowanych, Inżynier Testów 
Oprogramowania, Inżynier Elektronik, Specjalista w obszarze administracji 
systemami SAP, Specjalista ds. księgowości ze znajomością języków obcych
Wymagane wykształcenie: w trakcie studiów lub wyższe, dowolny kierunek
Termin i sposób składania aplikacji: cały rok
E-mail: prosimy o przesyłanie aplikacji na konkretne oferty pracy bezpośrednio 
przez stronę zf.com/careers
Adres: Częstochowa, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Łódź, Gliwice
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Zortrax S.A.
Branża: Produkcja  |  Nowe technologie
Adres strony www: https://zortrax.pl/  |  https://zortrax.com/
Typowe stanowiska oferowane studentom i absolwentom:  
Embedded Software Engineer
Wymagane wykształcenie: Wyższe
Termin i sposób składania aplikacji: Cały rok  |  Aplikowanie na stronie 
https://zortrax.pl/firma/kariera/
E-mail: rekrutacja@zortrax.com
Adres: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn
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