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Dlaczego warto pracować w sektorze usług wspólnych?

Strefa kandydata

Nie jesteśmy już krajem, gdzie inwestuje się wyłącznie w procesy produkcyjne, ale –co warto
podkreślić – od ponad 8 lat, jesteśmy krajem gdzie firmy zagraniczne chętnie inwestują
w potencjał ludzki, w jakość usług, poziom wiedzy czy doświadczenie.
W różnych obszarach sektora usług wspólnych pracuje
dziś w Polsce ponad 110 tysięcy osób. Od pięciu lat branża notuje
średni wzrost na poziomie 20% ( na
podstawie raportu ABSL). Średnia wieku oraz wykształcenie wyższe zatrudnionych w centrach usług wspólnych
dowodzi jak istotny jest to sektor dla
polskiej gospodarki. Co więcej, 97%
zatrudnionych podjęło pracę w oparciu
o umowę o pracę co wraz z indywidualnymi ścieżkami szkoleń, systemami
talent management czy benefitami do

wynagrodzenia czyni zatrudnienie w centrach usług wspólnych stabilnym i atrakcyjnym na rynku pracy.
Rozwój sektora BPO/SSC w Polsce daje
ogromne możliwości inwestycyjne i pozwala na lokowanie biznesu w różnych
lokalizacjach w Polsce. O powstanie
centrów usług wspólnych walczą polskie
miasta, a kolejka do outsourcingowego tortu jest długa i panuje w niej duża
konkurencja. O atrakcyjności danej lokalizacji decydują głównie warunki ekonomiczne, powierzchnie biurowe o wysokim

Łódz – kreuje Twoją przyszłość zawodową
Centralne położenie, wykształcona kadra, łatwy dostęp do powierzchni biurowej
i międzynarodowe środowisko biznesowe sprawiają, że Łódź to jeden z głównych
ośrodków outsourcingu w Polsce. W tym trzecim co do wielkości mieście w kraju,
sektor BPO/IR stanowi trzon gospodarki. W łódzkich firmach z sektora outsourcingu
zatrudnionych jest ponad 9000 pracowników, a w 22 największych firmach IT zatrudnionych jest ponad 3200 osób. Wśród liderów z branży BPO/IT/ITO, którzy poszukują
wyspecjalizowanych pracowników ze znajomością j. obcych należy wymienić Infosys
BPO Poland, Fujitsu Technology Solutions, DHL, SouthWestern BPO, Sii czy Takeda.
Gwarancją sukcesu prowadzenia biznesu w Łodzi są zachęty inwestycyjne oferowane z sektora BPO/IT a także pakiety zwolnień od podatku, zwrot kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowisk pracy.
Lublin przyciąga otwartością
Lublin łączy zachodni biznes ze wschodem i uwodzi otwartością na inwestorów. Miasto podkreśla swoje atuty do których należy potencjał ludzki ( 90 tys. studentów),
konkurencyjne warunki płacowe oraz dynamiczny rozwój takich branż jak BPO/SSC,
czy nowoczesne technologie, które stanowią o atrakcyjności miasta. Wśród kluczowych graczy na lubelskim językowym rynku pracy uplasował się Sollers Consulting,
Sii czy Transition Technologies.
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standardzie czy dostępność do wykwalifikowanej kadry. Centra usług nowoczesnych realizują bardzo zróżnicowane
usługi, takie jak IT, finansowo-księgowe,
płacowe, HR, logistyczne. Centra szukają
więc ośrodków akademickich, miast
o dużym potencjale z prężnie działa
jącymi uczelniami i ośrodkami edukacyjnymi. Jednakże najważniejszy jest jeden
wspólny mianownik – znajomość języków
obcych. Globalny charakter biznesu prowadzonego przez firmy macierzyste wymaga wsparcia procesów w wielu językach.

Śląsk – okno na świat
Katowice – stolica Metropolii Silesia
w Polsce – to serce jednego z najbardziej zaludnionych centrów Europy z 2
milionami mieszkańców. Miasto jest znanym gospodarczym, akademickim i kulturalnych ośrodkiem. Korzystny klimat
dla inwestycji wynika m.in. z ogromnego
potencjału ludzkiego – 120 000 studentów w Metropolii Silesia, studiujących na
29 uczelniach wyższych. Katowice, jako
idealne miejsce dla nowych projektów
inwestycyjnych, zostały docenione przez
wiele firm z sektora nowoczesnych
usług biznesowych: Capgemini, Steria,
Ericsson, Rockwell Automation, Mentor
Graphics czy PwC.

Wynagrodzenie w obszarze SSC
Wykorzystując potencjał studentów, absolwentów i młodego pokolenia, Centra Usług
Wspólnych oferują
wynagrodzenie
i benefity zależne przede wszystkim od
umiejętności pracowników, doświadczenia czy stażu pracy w sektorze SSC/
BPO. Kluczowe znaczenie odgrywają
kompetencje związane ze znajomością
języków obcych. Zarobki osoby zatrudnionej na stanowisku General Ledger
– Team Leader z biegłą znajomością
języka angielskiego i niemieckiego
lub francuskiego mogą osiągać nawet
8 000 zł brutto. Na pensję powyżej 4 tys.
brutto mogą liczyć Ci humaniści, którzy
znają co najmniej dwa, trzy języki obce
( w tym jeden mniej popularny, na przykład niderlandzki czy szwedzki ) a także
posiadający kompetencje analityczne.
Takich kandydatów szukają międzynarodowe korporacje czy firmy doradcze.

Poznań-miasto wyzwań i rozwoju
Poznań doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie nowoczesnych centrów usług wspólnych. Gwarantuje świetnie przygotowaną kadrę specjalistów i kładzie nacisk na rozwój filologii
kształcących nie tylko w standardowych ale i w wielu egzotycznych językach obcych. Ponadto, uczelnie profilowane na kierunki bankowe, techniczne lub informatyczne, także kładą duży
nacisk na naukę języków obcych. W tak sprzyjających warunkach akademickiego Poznania, swoje siedziby zamieścił m.in.
Ciber, Carlsberg Accounting Service Centre, MAN czy Savvis.

Top Language Jobs
Sektor: Nowoczesne usługi biznesowe ( BPO / SCC )
Wymagana biegła znajomość j. angielskiego i jednego z wybranych: francuski/
niemiecki/ włoski/ hiszpański/ portugalski/ czeski/ szwedzki/ norweski
General Ledger – Team Leader
General Ledger – Senior Accountant
Accounts / Call Center – Associate
Business Analyst
PMO Analyst
Accounts/ Senior Associate

Sektor outsourcingu w Polsce zaznacza coraz mocniej swoją obecność
w narodowej gospodarce, edukacji i na
rynkach pracy. Szukając zatrudnienia
jako specjalista językowy warto pamiętać, że poza Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, inne miasta aktywnie pracują
nad wzmocnieniem atrakcyjnych rozwiązań dla inwestorów co daje nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych.

Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
Szukaj inspiracji dla Twojej kariery w
AKTUALNOŚCIACH LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/karieranews

Językowy Serwis Pracy
Language Jobs & Talents Recruitment
Szukaj ofert pracy z j. obcym i daj się
znaleźć przyszłemu pracodawcy.
1. Zarejestruj się
2. Stwórz profil specjalisty językowego
3. Załącz VIDEO CV
4. Ustaw JOB SEARCH AGENT
– oferty pracy na Twój adres e-mail
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Szczecin ma powody do dumy
Nowe inwestycje, pozyskanie kilku znaczących zagranicznych firm, nieustanny rozwój miasta spowodowały, iż Szczecin umocnił swoją pozycję jako ważnego ośrodka dla branży
BPO na mapie Polski. Tworzenie korzystnych warunków dla
inwestycji oraz dobrego klimatu dla przedsiębiorców zadecydowały o wyborze Szczecina na miejsce lokalizacji inwestycji takich firm, jak: Genpact Limited, Mobica Limited Sp.zo.o.
czy Metro Services. Centra są wspierane przez prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, kształcący specjalistów
ze znajomością j. obcych

Języki obce rządzą Twoją karierą!

Kreator kariery

Jak podają dane statystyczne Eurostatu osoba znająca trzy lub więcej języków,
zarabia dwa razy więcej od osoby nie znającej żadnego.

„Niewielu jest takich, którym przez całe życie choćby w nikłym stopniu udaje
się wykorzystać spoczywające w nich zasoby. Istnieją w nas bowiem przepastne
studnie wielkich możliwości, których dna nigdy nie odkrywamy”. Richard Byrd

Przeglądając oferty pracy z niemalże dowolnej branży nie sposób nie zauważyć jak ważna stała się znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Zwłaszcza jeśli chodzi o najbardziej uniwersalny język współczesnego świata - angielski.
Często zdarza się tak, że znajomość języka angielskiego traktowana jest jako podstawowy wymóg, a dodatkowe języki
liczone są jako kolejne atuty kandydata. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nie tylko zwiększa szansę na znalezienie
pracy, ale również ma przełożenie na wysokość zarobków. Jak podają dane statystyczne Eurostatu osoba znająca trzy lub więcej
języków, zarabia dwa razy więcej od osoby nie znającej żadnego. W bardzo wielu przypadkach znajomość języka obcego jest
przekładana ponad posiadane doświadczenie zawodowe. Bierze się to z faktu, iż w niemalże każdym zawodzie można wyszkolić
człowieka w stosunkowo krótkim czasie. Biegłe poznanie języka to już kwestia przynajmniej paru lat systematycznej pracy.

Planowanie własnej kariery zawodowej
i rozwoju osobistego jest dziś już koniecznością. Jeśli czujesz się zagubiony bądź
pod presją otoczenia i nie potrafisz odnaleźć swojej drogi zawodowej - zgłoś się
do nas! Nasi Konsultanci fachowo i indywidualnie doradzą jaka droga zawodowa
jest dla Ciebie najlepsza, zanalizują Twoje predyspozycje osobowościowe a także przygotują i przetłumaczą Twoje CV!

wybranie kierunku rozwoju
zawodowego i osobistego,
określenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby,
planowanie i stawianie celów krótko
i długo terminowych,
zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej,
nieustanne podnoszenie swoich kompetencji społecznych

Scoring zawodowy
zidentyfikowanie i pomoc w poszukiwaniu pracy
analiza źródeł pracy i ocena ich efektywności
propozycja ofert pracy w oparciu
o Twój profil zawodowokompetencyjny
odpowiemy na pytanie - Jak skutecznie odpowiedzieć na ofertę pracy?

Audyt Twojej kariery
Nasz wyspecjalizowany Konsultant przeprowadzi analizę Twojej ścieżki zawodowej, zbada profil wykształcenia a także
pomoże zidentyfikować plan rozwoju
zawodowego zgodny z Twoją osobowością i predyspozycjami.

Przygotowanie do rozmowy
rekrutacyjnej:
Jesteś zaproszony na rozmowę rekrutacyjną i chcesz zwiększyć swoje szanse
na wymarzoną pracę? Spotkaj się z naszym Konsultantem:

Nasze atuty
Nasi Konsultanci dysponują wiedzą z
obszarów psychologii a także posiadają wieloletnie doświadczenie jako
rekruterzy i specjaliści HR.
Jeśli swoją przyszłość pozostawisz
przypadkowi zabraknie Ci siły, motywacji, świadomości i skuteczności
działania. Nie zwlekaj-przyjrzyj się
swojej karierze już dziś i zaplanuj
działania prowadzące do sukcesu
zawodowego.

Angielski współczesną łaciną
Zdecydowanie dominującą pozycję
na rynku języków obcych wywalczył sobie język angielski. Podobnie jak łacina
w średniowieczu, tak w czasach współczesnych angielski staje się uniwersalnym językiem ogólnoświatowym.
Jako ojczystym językiem włada nim
niewiele ponad 400 milionów ludzi,
lecz jako wyuczonym obcym już ponad
1,5 miliarda osób na całym świecie.
Pracodawca zatrudniający pracownika
ze znajomością angielskiego wcale nie
musi liczyć, że dogadamy się z klientami zza oceanu. Mówiąc po angielsku
prawdopodobnie będziemy mogli się
dogadać z klientem z dowolnego kraju.
A co z mniej popularnymi językami?
Polska to nie tylko miejsce inwestycji
ogólnoświatowych korporacji preferujących najbardziej uniwersalne języki
(prócz angielskiego są to przede wszystkim francuski, hiszpański, niemiecki).
W naszym kraju nie brak rodzimych
przedsiębiorców z bogatymi planami
ekspansji na rynki ościenne bądź nawet

całkowicie egzotyczne. Najbardziej w cenie są języki skandynawskie, słowiańskie
(szczególnie rosyjski), węgierski i chiński. Warto zwrócić uwagę, że znajomość
języka rosyjskiego statystycznie wypada
w Polsce bardzo dobrze, jednak znają go
głównie osoby kończące karierę zawodową jako „pamiątkę” po poprzednim
ustroju. Wśród ludzi młodych jego znajomość jest bardzo rzadka. Rosnąca rola
Chin w światowej gospodarce zapewnia,
że znajomość języka Państwa Środka
może być świetną przepustką do kariery.
Zwłaszcza jeśli połączymy ją z biegłą znajomością któregoś z popularnych języków – praca w największych światowych
korporacjach stanie dla nas otworem.
Kilka rad praktycznych
Po pierwsze: nie znasz żadnego języka
obcego? Naucz się. Po drugie: znasz
przynajmniej jeden? Opanuj kolejny.
Znajomość języków obcych jest najbardziej uniwersalną umiejętnością
w każdej branży, chociażby kariera

rzucała Cię po zupełnie odległych od
siebie dziedzinach. Pamiętaj też, aby
ułatwić pracodawcy rozpoznanie Twoich
umiejętności językowych. W praktyce
przyjęło się stopniowanie wpisanej znajomości języka w CV na: podstawową, komunikatywną, dobrą i biegłą. Podstawowa oznacza, że potrafisz się porozumieć
w najprostszych sprawach, komunikatywna, że umiesz rozmawiać na dowolny
temat jednak niezbyt płynnie i z błędami,
dobra, że rozmowa będzie płynna i bezbłędna, poziom biegły zaś interesuje
właściwie wyłącznie filologów. Warto też
wspomnieć, że nie opłaca się oszukiwać
i zawyżać pracodawcy swoich umiejętności językowych. Coraz częściej już na
etapie rozmowy kwalifikacyjnej przyjdzie
nam porozumiewać się w obcym języku,
a oceniać nas będzie specjalista, który już po kilku zdaniach zorientuje się
jakie faktycznie posiadamy umiejętności.
Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
Szukaj inspiracji dla Twojej kariery
w AKTUALNOŚCIACH LinguaJob.pl
www.linguajob/przewodnikkandydata
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Planning zawodowy:
Kierujemy się zasadą, iż wyłącznie
praca, która jest naszą pasją prowadzi
do samorealizacji.
„Pozostać sobą w świecie, który
dzień i noc robi wszystko, aby
zmienić cię w kogoś innego, to
jakby toczyć najtrudniejszą bitwę
w dziejach ludzkości i nigdy nie
złożyć broni” e.e.cummings
Każdy profil zawodowy traktujemy wnikliwie i indywidualnie Przeprowadzimy
analizę elementów, które pomogą stworzyć dla Ciebie indywidualny planning
zawodowy:

dopracujemy scenario rekrutacyjne
wprowadzimy w tajniki etykiety rekrutacyjnej
przygotujemy Cię do negocjacji ważnych dla Ciebie obszarów oferty pracy
Dokumenty aplikacje
Profesjonalne CV i list motywacyjny tłumaczymy dossier aplikacyjne na ponad
22 języki. Zidentyfikowanie Twojego
profilu zawodowego, pozwoli na precyzyjne przygotowanie Twoich dokumentów aplikacyjnych, które najlepiej
przedstawią zdobyte kompetencje jak
i predyspozycje osobowościowe.
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Zgłoś się do nas
Wyślij zapytanie na adres
office@linguajob.pl
Skontaktujemy się z Tobą
i zaproponujemy
indywidualne spotkanie.

Strefa kandydata

Strefa kandydata

Zaplanuj z nami sukces zawodowy

Strefa kandydata

Polowanie w sieci
W ciągu kilku ostatnich lat Internet stał się najpopularniejszym sposobem szukania pracy, a także – patrząc od strony pracodawców – najchętniej wykorzystywanym kanałem rekrutacji. Powodów jest wiele: szybkość zamieszczenia oferty, niższe koszty,
szeroki zasięg odbiorców, wygodne wyszukiwanie ogłoszeń, łatwiejsza komunikacja między poszukującym pracy i firmą, coraz
bardziej powszechny i tani dostęp do sieci. Jak zatem najefektywniej wykorzystać Internet do poszukiwań pracy?
Poszukiwany, poszukiwana
Zacznijmy od ogłoszeń rekrutacyjnych. Średnio co 20
sekund w polskim Internecie
pojawia się nowa oferta pracy. Jest więc
w czym wybierać. Profesjonalne serwisy
rekrutacyjne, zamieszczają zaawansowane wyszukiwarki, dzięki którym łatwo
dotrzesz do ogłoszeń pasujących do
Ciebie. Możesz zaznaczyć między innymi obszar, w którym chcesz pracować,
branżę, region, formę zatrudnienia, typ
stanowiska i dowolne słowa kluczowe.
Lepiej jednak nie zawężać kryteriów
zbyt mocno, na przykład do konkretnego stanowiska. Nazwy bywają bowiem mylące. Chciałbyś pracować jako
specjalista ds. obsługi klienta? Podobny
zakres obowiązków i wymagań może
kryć się pod hasłem „konsultant ds.
wsparcia biznesu”. Nie przeoczysz tej
oferty, jeśli przejrzysz wszystkie pozycje w obszarze obsługi klienta w danym
regionie czy branży
Oferty pracy…na Twój e-mail
Jeszcze bardziej ułatwisz sobie zadanie, zapisując w swoim profilu kryteria wyszukiwania ofert i zamawiając powiadomienia.
W portalu LinguaJob.pl takim narzędziem jest JobAlert. Wiadomość e-mail z wszystkimi ogłoszeniami o pracę
zgodnymi z zaznaczonymi przez Ciebie
preferencjami możesz dostawać raz
w tygodniu albo codziennie. Sam wybie-

rasz termin. Nie musisz za każdym razem
ich wyszukiwać - dostajesz je podane na
tacy! Jeśli Twój przekrój zainteresowań
zawodowych jest szeroki, możesz zapisać sobie kilka rodzajów kryteriów wyszukiwania (maksymalnie pięć). W każdej
chwili oczywiście możliwa jest zmiana
ustawień. Być może nie lubisz zapełniać
sobie skrzynki tego rodzaju wiadomościami? W takim przypadku nie musisz
zamawiać powiadomień JobAlert.
Mobilne szukanie
Do przeglądania ogłoszeń
w sieci wcale nie potrzebujesz dostępu do komputera.
Jeśli często jesteś w drodze i korzystasz
z Internetu w komórce, wypróbuj mobiną
wersję serwisu www.linguajob.pl Wystarczy wpisać ten adres w przeglądarkę
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telefonu, aby uzyskać dostęp do aktualnych ofert. Każde ciekawe ogłoszenie
możesz przesłać sobie na adres e-mail.
CV w sieci
Czasami można dostać pracę
bez przysłowiowego kiwnięcia palcem. Wystarczy, że
postarasz się być widoczny dla potencjalnych pracodawców. Portale rekrutacyjne takie jak LinguaJob.pl gromadzą
życiorysy osób poszukujących pracy
w specjalnych bazach. Niekiedy rekrutacja jest naprawdę pilna. Pracodawcy nie
chcą czekać na aplikacje, lecz wolą sami
szybko dotrzeć do właściwych kandydatów.
Kto wie, czy nie okażesz się jednym
z nich? Jak możesz znaleźć się w takiej
bazie? Po prostu dokładnie uzupełnij swój profil zawodowy i dołącz CV.

W sieci kontaktów… czyli networking
Pojęcie networkingu, od dawna popularne za granicą, od
jakiegoś czasu robi karierę
także w Polsce. Niezwykle dynamiczny
rozwój przeżywają portale społecznościowe. O co właściwie chodzi? Networking jest pojęciem szerokim i wcale nie
dotyczy tylko aktywności w Internecie.
Określa się w ten sposób budowanie
i podtrzymywanie kontaktów opartych
na zaufaniu, wymianie informacji oraz
wzajemnym wsparciu. Taka sieć kontaktów przynosi wszystkim zaangażowanym uczestnikom korzyści na przykład
w sferze zawodowej. Może być przydatna do zwiększenia ilości otrzymywanych
zleceń, wzajemnej rekomendacji usług,
zdobycia potrzebnego w pracy „know-how” albo… znalezienia nowego miejsca
zatrudnienia. Oczywiście nie chodzi o to,
by założyć sobie profil i biernie czekać
na propozycje. Networking nie polega
też na zawieraniu rekordowej ilości znajomości, które będą płytkie i powierzchowne. Nie liczy się liczba kontaktów,
lecz ich jakość. Jeśli chcesz wykorzystać
możliwości tkwiące w portalach społecznościowych, wypowiadaj się na forach,
dziel się chętnie własną wiedzą, doświadczeniem i opiniami oraz… po prostu
pomagaj innym. Nie oczekuj koniecznie
natychmiastowej nagrody. Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś odwdzięczy Ci się za
bezinteresowne wsparcie. Jako członek
wirtualnej społeczności musisz jednak
pamiętać, że praktycznie wszyscy mogą
mieć dostęp do tego, co piszesz. Jeśli
jesteś wciąż zatrudniony, nie umieszczaj w profilu komunikatu, że poszukujesz nowych wyzwań. Twój szef mógłby na to zareagować nieco nerwowo.

Wystrzegaj się też publicznego zamieszczania negatywnych opinii o aktualnym
lub byłym pracodawcy oraz przekazywania różnych informacji osobom, do
których nie masz zaufania.
Spontanicznie, lecz świadomie
Do czego jeszcze możesz wykorzystać
sieć? Z jej pomocą masz szansę upolować swojego wymarzonego pracodawcę! Zasoby Internetu, obok zasłyszanych
opinii, są najlepszym źródłem wiedzy
o firmach. Wiele z nich posiada swoje
strony internetowe bądź profile w portalach takich jak LinguaJob.pl. Oczywiście
znajdziesz na nich tylko to, co firmy chcą
o sobie przekazać. Warto jednak sprawdzić, czym chwali się dany pracodawca
w zakresie swojej polityki personalnej,
jak podchodzi do rozwoju pracowników
i co im oferuje, jak określa swoją kulturę
organizacyjną itd. W Internecie możesz
też zgłębiać wiadomości dotyczące Twojej branży. Być może jakieś firmy zainteresują Cię jakością swoich produktów/
usług albo stylem prowadzenia biznesu? Warto zwrócić uwagę na laureatów
różnych konkursów, na przykład na najlepszego pracodawcę. Zdobytą wiedzę
łatwo uzupełnisz o informacje zdobyte
w ramach networkingu oraz na różnych
forach z wypowiedziami byłych lub obecnych pracowników. Jeśli jesteś świadomym uczestnikiem rynku pracy, dobrze
wiesz, czego oczekujesz od przyszłego
pracodawcy. Korzystając z różnych źródeł wiedzy i opinii, możesz wyselekcjonować firmy, które są najbliższe Twojego ideału. Nie czekaj, aż któraś z nich
zamieści ogłoszenie rekrutacyjne. Sam
zasygnalizuj im, że chciałbyś u nich
pracować! Ten sposób kontaktu z pracodawcą określa się mianem spontanicznej aplikacji. Odnajdź na stronie właściwy adres mailowy i wyślij swoje CV
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z listem motywacyjnym lub krótkim
uzasadnieniem aplikacji w treści maila.
Bardzo często w zakładkach typu „kariera” można znaleźć gotowe formularze.
Po ich wypełnieniu Twoja kandydatura
znajdzie się w bazie pracodawcy.
Potargujmy się
Targi pracy są niepowtarzalną okazją
do spotkania pracodawców z osobami
poszukującymi zatrudnienia. Możesz
własnoręcznie przekazać rekruterom
swoje CV. Przede wszystkim jednak jest
to okazja do rozmowy twarzą w twarz
z potencjalnym pracodawcą.
Po pracę do agencji
Agencje doradztwa personalnego oraz direct i executive search to kolejny kanał
poszukiwań, o którym nie można zapomnieć. Wystarczy, że jeden raz zgłosisz
się do takiej firmy, a Twoja kandydatura może być rozpatrywana przy okazji
wielu kolejnych rekrutacji. Ogólnie rzecz
biorąc, można wyróżnić trzy sposoby pozyskiwania kandydatów do pracy w firmach będących klientami agencji. Pierwszym z nich są ogłoszenia rekrutacyjne
dotyczące konkretnego stanowiska i firmy. Drugim – bazy chętnych do pracy prowadzone przez agencje. Trzecią formą
są bezpośrednie poszukiwania kandydatów. Niektóre firmy specjalizują się tylko
w rekrutacji metodą direct i executive search, inne łączą różne sposoby działania.
Dodaj swoje CV
W każdej firmie rekrutacyjnej kolejny
życiorys, który można dodać do bazy
kandydatów, będzie mile przyjęty. Jeśli
aplikujesz za pomocą wiadomości e-mail,
koniecznie dołącz list motywacyjny albo
w treści maila sprecyzuj, jaka praca Cię
interesuje. Wiele agencji zamieszcza
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Zmień pracę na lepszą

Zwiększasz tym samym możliwość odnalezienia Twojego profilu przyszłemu pracodawcy.

Daj się złowić… łowcy głów
Jeśli jesteś menedżerem lub pracownikiem posiadającym bardzo poszukiwane
na rynku kwalifikacje, możesz spodziewać się telefonów od headhunterów lub
kontaktu z ich strony w ramach portali
społecznościowych. Headhunting, czyli
bezpośrednie wyszukiwanie przez rekruterów potencjalnych kandydatów do
pracy zatrudnionych w innych firmach,
w ostatnich czasach znacznie zyskał na
znaczeniu. Jest to wynik zmian na rynku pracy, który stał się w dużej mierze
rynkiem pracownika. Rekrutacja metodą direct search dotyczy więc nie tylko
wyższych stanowisk (w odniesieniu do
kadr menedżerskich wyższego szczebla
używa się pojęcia executive search). Nic
nie stoi na przeszkodzie, aby samemu
zgłosić się do agencji specjalizujących
się w bezpośrednich poszukiwaniach
pracowników. Po prostu ułatwisz im zadanie, a sam jednocześnie zwiększysz
swoje szanse na nowe zatrudnienie.
Zarejestruj swoje konto specjalisty
językowego i załóż konto kandydata
na www.linguajob.pl
Ustaw Job Search Agent – oferty pracy
na Twój e-mail. Otrzymuj aktualne
informacje o językowym rynku pracy
Newsletter Twoim źródłem informacji

Przyszłość języka
estońskiego Wiedza i fakty
Według Fredericka Newmeyera, znanego amerykańskiego
lingwisty, w roku 3000 spośród obecnie używanych 6000
języków ma pozostać tylko ok. 200. Wśród nich estoński
– jeden z małych języków europejskich.
Wracając z tej odległej podróży w czasie
warto postawić pytanie o przyszłość języka estońskiego, ale tą bliższą, będącą
w naszym zasięgu. Niektórzy z estońskich wizjonerów widzą przyszłość
Estonii, jako nowoczesnego państwa
bogatych i mówiących po angielsku obywateli. Oczywiście i taki scenariusz jest
możliwy, ale wydaje się, że w najbliższych
dziesięcioleciach ten ugro-fiński język
będzie miał się jak najbardziej dobrze.
Co utrzyma estoński przy życiu? Przede
wszystkim jego status. Estoński jest językiem państwowym, ale również jednym
z oficjalnych języków w Unii Europejskiej.
Oznacza to, że pomimo doskonałej znajomości języków obcych wśród Estończyków, setki tysięcy stron wszelkich dokumentów, instrukcji, opisów, artykułów
itd. będzie musiała być tłumaczona na ich
ojczysty język. Nie tylko wpisanie języka
estońskiego do konstytucji państwa, ale
również historia, kultura, tradycje oraz
położenie geograficzne kraju powoduje,
że będzie on nadal używany.
Takie prognozy pozwalają jednocześnie
wysnuć kolejny wniosek – o dalszym
zapotrzebowaniu na usługi tłumaczy
języka estońskiego. Jak się będzie zmieniać na nie popyt? Z jednej strony może
przewidywać dalszy dynamiczny wzrost
wymiany handlowej oraz kontaktów
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prywatnych, biznesowych i politycznych
pomiędzy Polską a Estonią. To może
świadczyć o wzroście liczby tłumaczeń
potrzebnych do wykonania. Inny możliwy
scenariusz dla branży tłumaczeniowej to
wzrost liczby tłumaczeń równoległych na
język estoński i angielski. Już teraz większość stron internetowych, instrukcji,
treści reklamowych dostępnych jest
w obu tych językach, a często również po rosyjsku. To z kolei może za sobą pociągnąć
pewne ograniczenie ilości tłumaczeń
polsko-estońskich na rzecz tłumaczeń
pośrednich polsko-angielskich i w dalszej
kolejności angielsko-estońskich.
Wydaje się, że nadal odczuwalny będzie
na rynku pewien deficyt tłumaczy (lub
stosunkowo niska konkurencja między
nimi), zwłaszcza w zakresie tłumaczeń
specjalistycznych. Z tego też powodu,
przyszli lingwiści i tłumacze, stojąc przed
wyborem języka, w którym chcieliby się
specjalizować, powinni rozważyć język
estoński.Stawki za tłumaczenia polsko-estońskie utrzymają się zapewne
na poziomie,w zależności od tematyki
i specyfiki zlecenia, średnio od 80
do 120 zł za stronę.
Znajomość języka estońskiego przydatna będzie również w pracy w takich
sektorach jak handel, księgowość, obsługa klienta. Z drugiej jednak strony osoby

poszukujące pracy w sektorze ICT, nawet
w samej Estonii, oprócz odpowiednich
umiejętności związanych ze stanowiskiem będą musiały wykazać się przede
wszystkim znajością języka angielskiego. Już teraz w wielu firmach estońskich
kierujących swoje produkty i usługi poza
granice kraju króluje współczesna lingua
franca, a więc angielski.

języków stanowi pewną niszę (niektóre wręcz „egzotykę”), która czeka na wypełnienie przez tłumaczy
i lingwistów. Doskonałym przykładem
może być język maltański, w którym,
ze względu na brak odpowiedniej ilości
tłumaczy, dopiero w 2007 roku ukazały
się tłumaczenia wszystkich dokumentów
Unii Europejskiej.

Estoński jest przykładem języka małego.
W Europie, w podobnej sytuacji, a więc
niewielkiej liczebności populacji posługującym się językiem, ale o statusie
usankcjonowanym prawnie, znajduje się
jeszcze kilka języków. Można wśród nich
wymienić litewski i łotewski, maltański,
słoweński, bułgarski, chorwacki, słowacki, duński i fiński. W podobnej sytuacji
znajdują się jeszcze kilkanaście języków,
jak np. norweski, macedoński, serbski,
albański. Wszystkie te języki mają status
języków urzędowych (pierwsza grupa
również w Unii Europejskiej) i wszystkie
liczą od kilkuset tysięcy do kilku kilku
milionów uzytkowników. Wiele z tych

Pomimo wielu czarnych prognoz, języki
małe mające status urzędowych, mają
się świetnie i nic nie wróży ich szybkiego
zanikania. Wybierając między kolejnym
popularnym językiem obcym, a językiem
małym, warto postawić na ten drugi.
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też na swoich stronach specjalne formularze. Jest to rozwiązanie bardziej pracochłonne dla Ciebie, ale szczegółowa
i dobrze zaprojektowana formatka zazwyczaj wynika z profesjonalnego podejścia danej firmy do tematu. Na rynku
działa wiele agencji doradztwa personalnego. Dotarcie do nich wszystkich mogłoby zająć naprawdę dużo czasu. Wystarczy nawiązać kontakt z większymi
firmami oraz z tymi, które rekrutują pracowników w Twojej branży lub zawodzie.

Kazimierz Popławski
Redaktor naczelny portalu Eesti.pl.
Informacje o tłumaczeniach
polsko-estońskich można uzyskać
pod adresem eesti@eesti.pl.
Eesti.pl (www.eesti.pl)
Największy polski portal estoński.
Oprócz informacji o polityce, gospodarce, kulturze i przewodnika turystycznego, zawiera również kurs i szerokie informacje dotyczące języka estońskiego.
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Assessment Center staje się coraz częściej stosowaną metodą, gdyż jednocześnie łączy
w sobie inne sposoby używane do badania kandydatów.
Assessment Center w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza: ośrodek
oceny, centrum oceny. Jest to jedna
z metod wykorzystywana w procesie
rekrutacji. Z uwagi na jej nowoczesność
i wszechstronność wykorzystuje się ją
głównie przy doborze i ocenie kadry kierowniczej. Umożliwia ona kompleksowe
badanie i ocenę kandydatów pod względem wiedzy merytorycznej, umiejętności
interpersonalnych oraz szans i możliwości ich rozwoju
Assessment Center staje się coraz częściej stosowaną metodą, gdyż jednocześnie łączy w sobie inne sposoby używane do badania kandydatów. Podczas
sesji Assessment Center wykorzystuje
się m. in. różne formy wywiadów, testy,
w tym testy psychologiczne, jak również
gry zespołowe mające na celu ujawnienie predyspozycji kandydata do danego zawodu oraz gry i ćwiczenia realne
i symulacyjne.
Różnorodność metod sprawdzenia
kandydata wykorzystywanych podczas
badania Assessment Center zapewnia
przyszłemu pracodawcy wnikliwą ocenę,
każdej z osób ubiegającej się o dane stanowisko. Nie ogranicza się on jedynie do
rozmowy kwalifikacyjnej. Ma możliwość
pełnego sprawdzenia, czy dana osoba
spełnia wszystkie warunki i czy nadaje
się do pracy na wskazanym stanowisku.
W procesie selekcji kandydatów często

wykorzystywane są testy. Zazwyczaj
stosuje się podział na: testy osobowości,
testy na inteligencję i testy kompetencji zwane także testami umiejętności.
Pamiętajmy jednak, że są to tylko narzędzia pomocnicze. Nie dają one 100%
pewności, że osoba z doskonałym wynikiem sprawdzi się na danym stanowisku.
Mierzą one bowiem sytuację obecną,
nie są w stanie dać nam odpowiedzi, jak
zachowa się nasz kandydat po przepracowaniu w firmie jakiegoś czasu. Umożliwiają jedynie sprawdzenie czy kandydat
posiada określoną cechę, niezbędną do
pracy na obsadzanym stanowisku oraz
zmierzyć jej natężenie.

stanowiska, w których niezbędnym jest
posiadanie zdolności ścisłego, logicznego myślenia. Z tym rodzajem testów
mogą najczęściej spotkać się podczas
procesu Assessment Center osoby starające się o pracę na stanowisko m. in. analityka, audytora, specjalisty ds. wdrożeń.
Testy umiejętności
zwane także testami kompetencji wykorzystuje się
w celu zbadania określonego rodzaju zdolności kandydata, które
będzie wykorzystywał w późniejszej
pracy na wskazanym stanowisku.
Badają m. in. umiejętności postrzegania, umiejętności numeryczne i manualne. Ocenia się, że są to najbardziej
skuteczne testy spośród wymienionych.

Testy osobowości
przeprowadza się w celu
zbadania umiejętności i osobowościowych predyspozycji
kandydata do pracy, zwłaszcza jeżeli
wiąże się ona z pełnieniem określonej
funkcji zawodowej. Powinny być one wykorzystywane jedynie w przypadkach,
w których osobowość kandydata jest cechą zaiste istotną np. komunikatywność
w przypadku handlowca, czy odporność
na stres w przypadku negocjatora.

W dzisiejszych czasach testy okazały się
bardzo popularną metodą pomiaru różnych cech. Z powodu dużego zainteresowania stały się powszechnym dodatkiem
do gazet. W wielu z nich możemy znaleźć
odpowiedź na następujące pytania: „Czy
posiadam cechy dobrego menedżera?,
Czy potrafię kierować ludźmi?, Czy jestem konsekwentny w działaniu?” itp.

Testy na inteligencję
mają za zadanie zbadanie
procesów myślowych, umiejętność kojarzenia i wyciągania wniosków. Stosuje się je głównie
w procesie selekcji kandydatów na

Nie powinniśmy jednak brać wyników
tych psychozabaw na poważnie. Prawdziwe testy, których wyniki mogą nam
naprawdę coś powiedzieć o kandydacie
może przeprowadzać i interpretować
tylko psycholog do tego uprawniony.
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Realne zadania
są przeznaczone do badania
kandydatów w warunkach,
w jakich ma się odbywać praca, przy wykorzystaniu zadań, z jakimi
będzie się spotykał kandydat w przyszłej pracy. Dzięki tej metodzie można
naocznie sprawdzić czy prawdą jest co
mówi kandydat np.: rekrutując pracownika na stanowisko asystenta, idealnym
testem jest wykonanie zadania przy
wykorzystaniu Worda, czy Excela. Przy
użyciu tego prostego testu szybko można sprawdzić poziom znajomości tych
programów przez kandydata. Minusem
tego typu zadań realnych jest mała ilość
umiejętności, jakie jesteśmy w stanie
w ten sposób sprawdzić.
Symulacyjne ćwiczenia
mają za zadanie sprawdzić
kandydata pod względem
umiejętności
kreatywnego myślenia. Kandydat oceniany jest
w warunkach hipotetycznej sytuacji. Nie
sprawdzane są jego wiedza i posiadane
umiejętności merytoryczne tylko zdolność ich wykorzystania w wymyślonej
sytuacji.
Każde z powyższych zadań powinny być
poprzedzone wstępem, który ma na celu
dokładne i precyzyjne wyjaśnienie kandydatowi, na czym polega Jego zadanie.

Zadania czy to realne, czy symulacyjne powinny wiązać się z pracą wykonywaną na stanowsku, na jakie aplikuje
kandydat.
Przed wyborem technik oceny kandydatów wykorzystywanych w sesji
Assessment Center przeprowadzana
jest analiza stanowiska, na które rozpoczyna się rekrutacja. Na jej podstawie
opracowany zostaje profil poszukiwanego kandydata, który staje się bazą do
wyboru odpowiednich zadań i ćwiczeń.
Następnie po wyłonieniu kilku potencjalnych kandydatów rozpoczyna się sesja
Assessment Center. Jednocześnie w
takiej sesji bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Grupa nie powinna być
jednak zbyt liczna, ze względu na możliwość dokładnej obserwacji zachowań
kandydatów. Całą sesję planują, a następnie obserwują asesorzy (zwykle są
to psychologowie, pracownicy działu HR
i odpowiednio przeszkoleni menedżerowie). Dane zebrane przez każdego z asesorów są sumowane i na ich podstawie
powstaje ocena końcowa kandydatów.
Assessment Center jest niezwykle
wysoko ocenianą metodą sprawdzającą kandydatów w procesie rekrutacji
na menedżerskie i kierownicze stanowiska. Umożliwia ona wyłonienie osób
o ponadprzeciętnych cechach i umiejętnościach spośród ogółu kandydatów. Z uwagi na ścisły związek ćwiczeń
i zadań wykorzystywanych w Assessmencie z prawdziwymi wymogami pracy, prosto i całościowo można ocenić
każdego z kandydatów w akcji. Assessment Center pozytywnie odbierany
jest zarówno przez osoby badane ta
metodą, jak i firmy zlecające badanie.
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Techniki wykorzystywane w Assessmencie można stosować nie tylko
podczas rekrutacji. Przeprowadzając
podobne ćwiczenia w grupie zatrudnionych już osób, otrzymuje się informacje dotyczące obecnego poziomu ich
umiejętności. Na tej podstawie znacznie
prościej zaplanować szkolenia i treningi
niezbędne do rozwoju pracowników.
Assessment Center ma też swoje minusy. Jest to zabierająca dużo czasu
i pracy metoda, co zniechęca wiele
osób do jej stosowania. Do tego dochodzą wysokie koszty związane z realizacją i przygotowaniem ćwiczeń i zadań
wykorzystywanych w tej metodzie.
W związku z wysokimi kosztami
Assessment Center stosuje się głównie
w rekrutacji osób na wyższy szczebel menedżerski. Przeciwnicy tej metody uważają, że kandydat w prosty sposób jest
w stanie zmylić asesorów przedstawiając siebie jako kogoś kim naprawdę nie jest. W związku z tym, planując
Assessment Center należy pamiętać by
był on przeprowadzony przez profesjonalną firmę rekrutującą, specjalizującą
się w pozyskiwaniu kandydatów na wyższe stanowiska.

Czytaj więcej
w PRZEWODNIKU KANDYDATA
na LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/aktualnosci

Strefa kandydata

Kulisy Assessment Centre

Amatorskie zabawy z testami mogą
bowiem wyrządzić więcej krzywdy niż
pożytku. Nie należy zatem lekceważyć
tej metody. Kolejną metodą wykorzystywaną podczas sesji Assessment Center
są zadania próbne. Mają one na celu
sprawdzenie kandydata, jego umiejętności i przygotowania do wykonywania
pracy na wskazanym stanowisku. Zadania te mogą być realne lub symulacyjne.

Strefa kandydata

Rekruter poświęca średnio około 10 sekund na przejrzenie
jednego CV z nadesłanych przez kandydatów do pracy,
dlatego tak istotne jest pierwsze wrażenie.
„English - swimming , Italian - liquid, niemiecki - mozolnie, ale do przodu” - tak
kandydaci czasem określają w CV swoje
umiejętności językowe. Takie wyrażenia
czy błędy w CV odstraszą nawet najbardziej cierpliwego rekrutera. Językowy
serwis pracy LinguaJob.pl podaje, iż
większość pomyłek wynika z nieuwagi,
czy z niewiedzy, część z braku doświadczenia, jednak przy odpowiednim wsparciu i praktyce łatwo ich uniknąć by zwiększyć swoje szanse na starcie.
Rekruter poświęca średnio około 10
sekund na przejrzenie jednego CV
z nadesłanych przez kandydatów do
pracy, dlatego tak istotne jest pierwsze
wrażenie. Należy zrobić wszystko, aby
było ono pozytywne, gdyż drugiej szansy możemy nie dostać. „Błędy w CV już
na starcie skreślają specjalistę i menedżera ubiegającego się o pracę. Warto
o tym pamiętać, szczególnie, iż prognozowane spowolnienie gospodarcze
na pewno w większym lub mniejszym
stopniu odbije się na naszym rynku
pracy i konkurencji wśród ekspertów.
„Little Hairs” – BASIC
Jakie błędy najczęściej popełniają
przyszli pracownicy? Wśród często
występujących w CV można wymienić:
mało czytelny układ życiorysu, nieprofesjonalne zdjęcie lub jego brak, zbyt
długie CV, niepoprawny styl, za mało
lub za dużo istotnych informacji w CV,

nieaktualny numer kontaktowy i oczywiście najpopularniejsze literówki oraz błędy gramatyczne i ortograficzne, a także
niestety kłamstwa bądź nieścisłości dotyczące umiejętności, wykształcenia czy
doświadczenia, które są jednocześnie
jednymi z najgorszych popełnianych
przez kandydatów.
Nikogo nie trzeba dziś przekonywać jak
istotna jest znajomość języków obcych,
aby dostać dobrze płatną pracę. Minęły
już czasy, kiedy znajomość języka sprawdzano podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
po czym pracownik nigdy nie miał więcej okazji, żeby wykorzystać posiadaną
umiejętność. Komunikacja z zagranicznymi oddziałami firmy, z jej zarządem
lub ze strategicznymi klientami, szkolenia prowadzone za granicą lub przez
międzynarodowego eksperta, praca
nad wspólnymi projektami z osobami z
zagranicy sprawiły, iż język obcy, najczęściej angielski, staje się niezbędny.
Kandydaci, których poziom znajomości
języka obcego nie jest wystarczający,
robią co mogą aby atrakcyjnie opisać
swoje braki. Zdarzają się w CV takie wpisy jak: Spanish - survival (kandydat zapytany o co chodzi wytłumaczył, że potrafi
powiedzieć „Dos cervezas, por favor” co
oznacza „dwa piwa poproszę”), język angielski - podstawowy, z tendencją do biegłości lub pobyt w Irlandii zrobił swoje.
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W nadesłanych przez niektórych kandydatów CV znaleźć można takie „kreatywne” tłumaczenia jak: English – swimming albo liquid (w wolnym tłumaczeniu
język angielski - płynnie), Little Hairs
- Basic (co zapewne miało znaczyć: język
włoski - podstawowy) czy company from
about about (spółka z oo). Pracodawcy
nie oczekują także, iż przetłumaczymy
nasze adresy korespondencyjne, nazwy
miast czy formułkę dotyczącą zapisu
o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych, więc zostawmy je w języku
polskim.
Profil zawodowy czy nasze doświadczenie to elementy, które najbardziej wpłyną
na podjęcie decyzji przez pracodawcę
o zaproszeniu nas na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z tym poświęćmy im
jak najwięcej czasu. Używanie codziennego, zamiast bardziej biznesowego,
języka na przykład Obowiązki: wysłuchiwanie problemów współpracowników,
chwalenie i docenianie, ganienie i motywowanie, odnajdywanie rozwiązań
dla problemów czy Świecenie oczami
przed zarządem w przypadku opóźnień
również nie wygląda zbyt profesjonalnie
Z drugiej strony strategia wypisywania
wszystkich stanowisk, które zajmowaliśmy oraz potencjalnych zawodów, w których chcielibyśmy pracować lub o których
marzyliśmy w dzieciństwie jak na przykład Menedżer Strategiczny, Menedżer

cją twórczą i ciekawymi pomysłami.
Profesjonalnie przygotowany list motywacyjny to kolejny klucz do odniesienia rekrutacyjnego sukcesu. Nawet
interesujący życiorys, ale z dołączoną
informacją w stylu: Witam ! Jestem zainteresowany pracą jako przedstawiciel
handlowy. Spełniam wszystkie warunki,
lecz oficjalnie nie posiadam doświadczenia, ale jeździłem dużo ze znajomym,
który jest przedstawicielem i ponoć się do
tego nadaje”, zostanie odłożony na bok.

Najważniejsze po przygotowaniu CV jest
jego uważne sprawdzenie. Warto prześledzić dokładnie pisownię i przeczytać
życiorys oraz poprosić znajomego lub kogoś z rodziny, aby go również sprawdził.
Błędy nie zawsze są oczywiste dla osoby,
która je popełnia. Forma CV powinna być
przejrzysta i zrozumiała, a fakty zaprezentowane w sposób jasny i zwięzły.
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5. Używaj czasowników – ożywią Twoje CV- jak

na przykład przygotowałem, nadzorowałem,
osiągnąłem itp.

6. Używaj liczb - nic nie przyciągnie wzroku po1. Określ swój cel w poszukiwaniu pracy przed
napisaniem CV. Po określeniu stanowiska, na jakie chcesz aplikować czy branży, w której chcesz
pracować łatwiej będzie napisać CV, które odpowie na potrzeby potencjalnych pracodawców.

2.

Pomyśl o swoim CV jako narzędziu marketingowym. Myśl o sobie jako produkcie, a
pracodawcach jako klientach, których musisz
zachęcić do zakupu. Twoje CV to broszurka reklamowa, w której musisz zawrzeć najważniejsze
informacje: jakie są Twoje zalety, co pracodawca
zyska zatrudniając właśnie Ciebie.

3. CV otwierają drzwi do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, a nie od razu do otrzymania
oferty pracy. Dlatego nie wchodź w szczegóły
na temat każdego stanowiska czy obowiązków.
Dopiero na rozmowie kwalifikacyjnej zabłyśniesz
opowiadając o swoich osiągnięciach i sukcesach.

tencjalnego pracodawcy tak jak liczby, procenty
czy złotówki. Warto z nich korzystać, na przykład:
Zarządzanie 10-osobowym działem marketingu i
budżetem w wysokości 150 000 PLN; Wzrost
sprzedaży o 35% w regionie CEE.

7. Używaj słów – wytrychów. Przeglądnij inne
oferty pracy na podobne stanowiska. Poszukaj
najczęściej używanych słów kluczowych w Twojej branży. I nie zapomnij ich użyć w swoim CV.

8. Akcentuj pozytywy, nie skupiaj się na negatywach. Jeśli któreś z obowiązków w obecnej pracy są poniżej Twoich kwalifikacji i nie ułatwią Ci
znalezienia pracy na wyższym stanowisku pomiń
je. Skup się na obowiązkach, które przybliżą Cię
do Twojej wymarzonej pracy.

Pokaż, kogo znasz. Jeśli należysz do branżowego stowarzyszenia czy profesjonalnych
grup networkingowych, a aplikujesz na stanowisko związane z pozyskiwaniem nowych klientów
lub rozbudowywaniem biznesu, nie zapomnij o
tym wspomnieć.

11. Zbuduj CV łatwe do czytania: używaj spacji,

wyrównaj tekst do lewej, aby z prawej strony zostało trochę wolnego miejsca i przestrzeni. Użyj
czcionki nie mniejszej niż 10 pkt. Ograniczyć długość CV do 1-2 stron.

12. Poproś znajomego lub kogoś z rodziny niech przejrzy Twoje CV. Zachęć tę osobę do zadawania pytań, niejasności pomogą odkryć elementy, nad którymi trzeba jeszcze popracować.
13.

Wyślij swoje CV do potencjalnych pracodawców i agencji rekrutacyjnej. Nie czekaj na
publikację ofert pracy. Być może firma, w której
chciałbyś pracować, boryka się z jakimś problemem, a Twoje kwalifikacje i doświadczenie okażą się niezastąpione.

9. Pokaż, co wiesz. Nie chodzi o to, aby na kilkunastu kartkach rozpisywać się o swoim wykształceniu i doświadczeniu, ale by sprawnie i zwięźle
zaakcentować jak rozległą masz wiedzę.

4. Używaj punktów, krótkich zdań, unikaj długich akapitów. CV czyta się szybko – tylko wypunktowane CV pozwoli osobie odpowiedzialnej
za rekrutację zeskanować Twoje CV i ocenić czy
nadajesz się do pracy. Jeśli będzie musiała wczytywać się, odłoży CV na bok, a Ty stracisz szansę
na rozmowę kwalifikacyjną.

Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
Czytaj więcej w PRZEWODNIKU KANDYDATA na LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/aktualnosci
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13 WSKAZÓWEK
Jak napisać skuteczne CV

Marketingu, Produktu i Marki, Menedżer
Reklamy i Public Relations, Menedżer
Sprzedaży, Reżyser Filmowy i Telewizyjny, Menedżer Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Pracownik biznesu i mediów.
Początkujący Prawnik i Inżynier Elektrotechnik. Skoncentrowany na jakości i
rozwoju wiedzy, z pewnością nie odniesie sukcesu. Potencjalnemu pracodawcy wysyłamy sygnał, iż jesteśmy osobą
niezdecydowaną, która nie ma pomysłu na siebie i swoją karierę, nie wie co
chce w życiu robić, co osiągnąć. Wyjątek
stanowią kreatywne zawody takie jak
grafik czy pracownik agencji reklamy,
w których należy wykazać się inwen-

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Języki specjalistyczne, translatoryka, nauczanie języka niemieckiego

W Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL prowadzone są następujące studia:

Studia na filologii germańskiej KUL oferują intensywne kształcenie językowe dla osób znających język niemiecki jak również dla osób pragnących nauczyć się go od podstaw. Dzięki
specjalizacji Języki specjalistyczne (studia I stopnia), profilowi
translatorskiemu (studia II stopnia) oraz szeregowi przedmiotów z zakresu kultury, literatury, mediów, historii i aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej Niemiec, Szwajcarii
i Austrii przygotowują wszechstronnie do wykonywania zawodu
tłumacza, podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach,
redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, biurze,
szkołach językowych, placówkach i organizacjach kulturalnych
oraz stwarzają podstawę do dalszego rozwoju naukowego.

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (studia I i II stopnia)
uprawnia do nauczania języka niemieckiego w szkole na
wszystkich poziomach edukacyjnych. Wszystkie przedmioty
kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim, czego efektem jest doskonała znajomość języka po ukończeniu studiów,
zbliżona do poziomu znajomości języka ojczystego.
Studia odbywają się w systemie trzystopniowym:
studia I stopnia - trzyletnie studia licencjackie
studia II stopnia - dwuletnie studia magisterskie
studia doktoranckie

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE

TRANSLATORYKA

(studia I stopnia)

(studia II stopnia)

Specjalizacja oferuje szereg przedmiotów przygotowujących do pracy tłumacza i umożliwia nabycie fachowego
słownictwa z takich dziedzin jak: prawo,
biznes i ekonomia (Wirtschaftsdeutsch),
Deutsch im Büro, nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka, nauka i technika, turystyka i hotelarstwo. W trakcie
specjalizacji studenci odbywają praktyki
translatorskie w instytucjach państwowych i prywatnych

Translatorski profil studiów II stopnia zapewnia studentom nabycie wszechstronnych umiejętności w zakresie tłumaczeń
pisemnych i ustnych w ramach bloku
zajęć translatologicznych, obejmujących
przedmioty takie jak: teoria i praktyka
przekładu, warsztat tłumacza przysięgłego, tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne, tłumaczenie naukowo-techniczne,
tłumaczenie konsekutywne niemiecko-polskie i polsko-niemieckie, tłumaczenie symultaniczne, przekład literacki,
przekład tekstów felietonistycznych.
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SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Specjalizacja nadaje ministerialne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego
w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych: w szkole podstawowej (studia I
stopnia), gimnazjum i szkołach średnich
(studia II stopnia). Ułatwia ponadto podjęcie pracy w szkołach językowych.
W trakcie specjalizacji studenci odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach.

2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia

3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia

moduł ROSYJSKI i UKRAIŃSKI

moduł ROSYJSKI (grupa początkująca oraz
grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
moduł UKRAIŃSKI z językiem rosyjskim

W ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia proponujemy:
bogatą ofertę edukacyjną w zakresie kultury, języka, historii oraz literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi, wysoki poziom
kształcenia pod okiem doświadczonej, życzliwej kadry naukowej oraz native speakerów;
intensywną naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego,
z możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych w ramach wyjazdów zagranicznych;
stypendia, wymiany i staże naukowe w zagranicznych
ośrodkach naukowych w ramach umów z uczelniami partnerskimi w Rosji oraz na Ukrainie, a także w ramach programu ERASMUS (Moskwa, Petersburg, Tallin, Ryga, Ołomuniec, Briańsk, Mediolan, Tarnopol, Drohobycz, Lwów)
atrakcyjne specjalizacje zawodowe, pomagające absolwentom naszego kierunku odnaleźć się na rynku pracy:
Rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej (studia
pierwszego stopnia) - ułatwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, uczestniczących we współpracy i w wymianie
gospodarczej z krajami wschodniosłowiańskimi, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie
celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach
spedycyjnych oraz w instytucjach wymiany kulturalnej
z krajami Europy Wschodniej.
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Nauczycielska (studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia) – daje kwalifikacje i uprawnienia do nauczania języka
rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie przedszkola i szkoły
podstawowej (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia),
w gimnazjum i szkole średniej (po ukończeniu studiów drugiego stopnia), jak również w szkołach językowych.
Tłumaczeniowa (studia drugiego stopnia) - przygotowuje do
pracy w charakterze tłumacza tekstów z zakresu, ekonomii,
prawa, dokumentacji celnej, turystyki, literatury pięknej.
Atutem tej specjalizacji oferowanej przez IFS są zajęcia
praktyczne, w ramach których studenci poznają techniki
tłumaczenia filmowego (wersji lektorskiej, napisów, dubbingu, wersji dla niesłyszących). Już w trakcie studiów studenci
mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i kompetencji
w zakresie tłumaczeń filmowych, turystycznych, także konsekutywnych, tłumacząc materiały na potrzeby instytucji
i firm, działających na lokalnym rynku pracy. Specjalizacja
daje solidne podstawy do starań o uzyskanie statusu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego/ukraińskiego.

Strefa kandydata

Strefa kandydata

KUL: studia na filologii
germańskiej i słowiańskiej

Prosta droga do kariery

Uzupełnieniem programu każdej specjalizacji są praktyki. Ich
celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, zapoznanie
się ze środowiskiem pracy w konkretnych instytucjach oraz
oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W roku akad. 2014/15 ISF zaprasza studentów na bezpłatne
kursy przygotowawcze do certyfikatów oraz certyfikację „Język rosyjski w biznesie”, prowadzone wspólnie w wykładowcami
z Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.Puszkina w Moskwie.

Drogi Studencie, Absolwencie,
Już po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Was na
Targi Pracy „Spotkanie z Pracodawcą”organizowane przez Biuro
Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu w ramach projektu Kuźnia Kadr IV.
Jest nam ogromnie przyjemnie poinformować, że Studenci
i Absolwenci naszego Uniwersytetu od lat spotykają się z zainteresowaniem ze strony Pracodawców Międzynarodowych Firm
i znanych marek. Cieszymy się, że potencjał ich został doceniony w tak szerokim gronie, na co dowodem jest rosnąca z edycji
na edycję liczba wystawców i odwiedzających.

Rokrocznie studenci filologii słowiańskiej KUL aktywnie uczestniczą w finałowej edycji Konkursu Recytatorskiego w Krakowie,
w Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występują z referatami oraz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczą w objazdach naukowych do Rosji (Petersburg) na Ukrainę
(Odessa, Lwów) – relacje z zagranicznych pobytów umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Potwierdzeniem są również atrakcyjne formy zapoznania się
ze specyfiką pracy w firmie, przygotowane przez Pracodawców
i przedstawienie podczas trwania targów.
Kolejny raz udostępniamy Wam doskonale zlokalizowane i wyposażone wnętrze Dolnośląskiego Centrurn Informacji Naukowej
i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
na terenie którego czekają na Was aktualności z rynku pracy.

Wszystkie te narzędzia pomogą Wam stworzyć portfolio
mocnych stron i atutów, które przyczynią się do sukcesu
w sferze zawodowej. Tego życzą Wam specjaliści ds. doradztwa
zawodowego,

Zapraszamy także do zapoznania się z bogatą ofertą Biura Karier, w której znajdziecie Państwo ciekawe propozycje
szkoleń, rozmowy indywidualne z doradcą kariery, wsparcie
psychologiczne, life & career coaching, testy predyspozycji
zawodowych itp.

Wasi Doradcy Kariery!

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom współczesnego rynku pracy tworzymy coraz to nowsze formy wsparcia
np.: Program ,,Mentoring dla Studentów”, Projekt „Wrocławski
Absolwent”, GPS Kariery czyli Indywidualny Plan Działania,
o których możecie dowiedzieć się
na stronie internetowej:
www.biurokarier.ue.wroc.pl
W siedzibie Biura Karier:
bud. E/ II p., pok. 207-210

Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl/germanistyka
www.kul.pl/slowianska
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Biuro Karier i Promocji
Zawodowej UE
ul. Komandorska 118/120
53·345 Wrocław
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Osoby, pragnące podejmować inicjatywy naukowe i twórcze,
mogą realizować swoje pomysły w ramach aktywnie działającego Koła Naukowego Studentów Filologii Słowiańskiej, jak
również angażować się w przygotowania licznych wydarzeń cyklicznych z udziałem studentów i przedstawicieli uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Należą do nich: Konkurs Wiedzy o Rosji
(Język – Kultura – Historia – Realia), Konkurs Recytacji Poezji
Rosyjskiej, Multimedialny Konkurs Wiedzy o Ukrainie, Konferencja naukowa „Przestrzeń kulturowa Słowian”, Kulturalia.

Goethe-Institut
w Krakowie

Język specjalistyczny na Politechnice Krakowskiej

Z pasji dla języka i kultury niemieckiej

Politechnika Krakowska w ramach lektoratu języka obcego prowadzi zajęcia dla wszystkich studentów uczelni z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Uczymy języka niemieckiego lokalnie, w Niemczech,
a także na odległość. Nasze certyfikaty są cenione
na całym świecie. Z oferty kursów języka niemieckiego Goethe-Institut w Krakowie skorzystało od 1994 roku
16000 osób. Nauka w Instytucie otwiera nowe perspektywy
zawodowe i prywatne; u nas nie tylko poznaje się język, ale
również Niemcy.

SPNJO zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i
doświadczonych lektorów, wprowadzających na
zajęciach najnowsze metody nauczania, także z
uwzględnieniem technik informatycznych (kursy na platformie
moodle). Współczesny rynek pracy wymaga od absolwentów
uczelni technicznej nie tylko dobrej znajomości języka obcego
ogólnego, lecz również przynajmniej podstawowej znajomości
języka specjalistycznego z dziedziny swojego kierunku studiów.
Dlatego też w ramach lektoratu języka obcego prowadzone są
zajęcia zarówno z języka ogólnego jak i specjalistycznego, tak
aby absolwenci naszej uczelni mogli sprostać wymaganiom
rynku pracy i poradzić sobie w zawodowym środowisku obcojęzycznym. Lektorzy SPNJO mogą się poszczycić wieloletnim
doświadczeniem w nauczaniu języka specjalistycznego oraz
w przygotowywaniu materiałów do nauki tego języka. Znaczna
część opracowanych materiałów została wydana przez SPNJO
w formie skryptów, które mogą - i są - z powodzeniem wykorzystywane również na innych polskich uczelniach technicznych.

Oprócz zajęć dla studentów w ramach lektoratu SPNJO prowadzi kursy językowe dla pracowników prowadzących zajęcia
z przedmiotów kierunkowych na studiach w języku angielskim
oraz przeprowadza egzaminy dla studentów wyjeżdżających
za granicę w ramach programu Erasmus i IAESTE.
SPNJO prowadzi także odpłatne kursy językowe (ogólne i specjalistyczne) dla studentów, pracowników oraz innych zainteresowanych osób. Jest także akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Weiterbildung TestSysteme we Frankfurcie n. Menem,
organizującym kursy przygotowujące do egzaminu TELC B2
z j. angielskiego i j. rosyjskiego oraz takie egzaminy przeprowadzającym. Dla kandydatów do w/w egzaminu opracowane
zostały również skrypty autorstwa lektorów SPNJO, które są
dostępne poprzez stronę SPNJO.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty SPNJO PK.

Swoim doświadczeniem w dziedzinie nauczania języka specjalistycznego lektorzy SPNJO dzielili się już dwukrotnie z lektorami innych uczelni technicznych - wyższych szkół zawodowych
i uniwersytetów w ramach organizowanych przez Studium
warsztatów metodycznych. Warsztaty te cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. W ostatnich, przeprowadzonych
we wrześniu 2013 wzięło udział około 80 osób z całej Polski.

Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych
PK

SPNJO wydało do tej pory ok. 20 publikacji do nauki j. specjalistycznego. Z katalogiem całości można zapoznać się na stronie: www.sjo.pk.edu.pl w zakładce Nasze publikacje. Poprzez
stronę można ja także nabyć.

Wspólny język pomaga usuwać bariery w wymianie międzykulturowej. Te zadania realizuje Goethe-Institut, oficjalnie reprezentujący kulturę Republiki Federalnej Niemiec za granicą. Kursy
językowe to tylko część naszej oferty, zapewniającej żywy kontakt z językiem, kulturą i społeczeństwem niemieckim.
W Goethe-Institut poznawanie języka nie ogranicza się do
zgłębiania gramatyki i nauki słówek, lecz dokonuje się także
poprzez spotkania z niemiecką literaturą, muzyką, filmem oraz
spotkania ze znanymi postaciami np. z reżyserem filmowym
Wernerem Herzogiem i pisarzem Günterem Grassem.
W naszej pracy stawiamy na partnerski dialog oraz na budowę sieci kontaktów. Od ponad sześćdziesięciu lat realizujemy
wspólnie z naszymi partnerami innowacyjne projekty popularyzacji języka i kultury niemieckiej, dbając jednocześnie konsekwentnie o jakość naszych propozycji. Robimy to z pasją
i z powodzeniem.
Proponujemy zróżnicowaną ofertę nauki na wszystkich poziomach znajomości języka: kursy wieczorowe, kursy związane
z wykonywanym zawodem, wakacyjne lub semestralne, w grupach lub indywidualne. Zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, wśród nich wielu nativ speakerów. Nauka,
prowadzona po niemiecku już od pierwszej lekcji, wykorzystuje
najnowsze osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
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Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych
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Goethe-Institut Krakau
Rynek Główny 20
PL 31-008 Kraków
Tel.: +48 12 422 69 02-111
Fax: +48 12 422 82 76

Dołącz do Stowarzyszenia

Francja-Polska

I realizuj z nami swoje projekty!
AFP jest organizacją non profit działającą od 1995 r.
Ideą Stowarzyszenia jest zintegrowanie
liczącego ponad 10 000 osób środowiska absolwentów
programów francuskojęzycznych w Polsce.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM TO:

budowanie i pogłębianie relacji francusko-polskich w środowisku biznesowym, naukowym i instytucjonalnym
promocja studiów francuskojęzycznych w Polsce i tworzenie
pozytywnego wizerunku ich absolwentów
integracja członków Stowarzyszenia poprzez wspólne inicjatywy oficjalne i towarzyskie.

możliwość realizacji własnych projektów i wspólnych
inicjatyw
dostęp do wykształconej kadry francuskojęzycznej
i atrakcyjnych ofert pracy
udział w imprezach kulturalnych i gospodarczych
o charakterze polsko-francuskim

DZIAŁALNOŚĆ

PARTNERZY STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie działa na wielu płaszczyznach, stale wzbogacając ofertę o nowe inicjatywy.

Nasze inicjatywy wspierają m.in. Ambasada Francji
w Polsce, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce,
Instytut Francuski w Polsce, Orange, AXA, Leroy Merlin,
Auchan, Bonduelle, Gras Savoye, Mazars, L’Oréal czy Renault.

organizuje otwarte konferencje, debaty z udziałem ekspertów, prezesów firm, decydentów
stale aktualizuje Rocznik Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych, unikalną bazę wykwalifikowanych pracowników
wspiera wydarzenia charytatywne (np. Akcję Pajacyk organizowaną przez PAH)
jest inicjatorem wydarzeń, które przyczyniają się do pogłębienia relacji polsko-francuskich (np. panel na Forum Ekonomicznym w Krynicy, udział Polski w VII Igrzyskach Frankofonii);
promuje naukę języka francuskiego (m.in. poprzez unikalny
portal www.mowimypofrancusku.pl)
jest mecenasem różnych inicjatyw m.in. kolekcji płyt
ze współczesną muzyką francuską „Made in France”, książki
„Zielone pomarańcze czyli PRL dla dzieci”, czy ścieżki biegowej w Parku Skaryszewskim w Warszawie i dorocznego
biegu na 10 km „Praska Dycha”
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CELE STOWARZYSZENIA

NASI CZŁONKOWIE
Członkowie Stowarzyszenia to absolwenci studiów realizowanych m.in. w ramach programów: Zarządzanie Gospodarką Europejską HEC/SGH, Program COPERNIC, Marketing i Zarządzanie w Gospodarce Żywieniowej IZMA/SGGW, Nauki Polityczne
– Studia Europejskie Science-Po/SGH, i wielu innych.

Zostań członkiem Stowarzyszenia Francja-Polska:

Association France-Pologne
www.afp.org.pl
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projekt: plepleple.pl

Językowy rynek pracy

Why Poland?

Francuskie firmy w Polsce

Your language career in Business Services sector

Silne partnerstwo od przeszło 20 lat

Why Poland?
It’s important to stress certain facts:
currently in Poland there are 10 large
academic centres with something about
2 million students speaking different languages. Entrepreneurs considering development of business services projects
in Poland have therefore a variety of
potential investment locations to choose
form. That is why Poland, being the 6th
biggest country in UE and the biggest one
in CEE is perceived as an attractive location compared with others in the region.
PAIiIZ estimates that there are more
than 400 service centres employing
around 120 000 people specialized in
accounting & financial services, HR support, consulting, as well as, IT field. There are almost 40 languages spoken in
the abovementioned centres. The most
successful BSS destinations in Poland
are: Warsaw, Cracow and Wrocław.
Still: Tricity, Poznan, Lodz and Katowice are very active in acquiring new
investments. Furthermore, locations
like Szczecin, Lublin and Bydgoszcz

also seem very alluring from the business services perspective. With the development of the sector and inclusion of
more complicated processes to the ones
already serviced in Poland, moreover,
because of the success stories and positive experiences of the branch, the new
type of the services were established in
our country: Knowledge Process Centres and Centres of Excellence, in which
the financial and marketing analyses,
software development, risk management and other are performed. Because
of the wider scope of operations and
geographies offered in “Polish” centres,
Poland competes not only with the CEE
countries but also with the Asian and South – American ones. Yet, mainly due to
the quality of the talent pool, knowledge
of the languages and time zones similarity our country became a trustworthy
business services centres localisation.
Poland’s advantages as an investment
location are highly valued by a number of
reports published by the world’s leading
consultancy companies. Recently pu-
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blished studies and reports indicate that
our country is considered as an European leader in terms of foreign investments,
including investments in BS sector.
According to Everest Group report,
Poland as the only one from CEE countries has been qualified as “mature market”
with reference to BSS, together with Brazil, China and India. Furthermore, in the
Hackett Group Report, Poland has been
recognized as the third world location
(treading on heels of China and India).

Katarzyna Mokwińska
Project Manager
Business Services
Foreign Investment Departament
Polish Information and Foreign
Investment Agency

T: +48 22 334 98 90
E: katarzyna.mokwinska@paiz.gov.pl

Ponad 20 lat temu, gdy Polska rozpoczynała długi i trudny proces transformacji
ustrojowej, do naszego kraju zaczynały napływać pierwsze inwestycje zagraniczne.
Ci, którzy wtedy zdecydowali się wejść na polski rynek teraz są często liderami
w swoich branżach i od lat rozwijają się wspólnie z polską gospodarką. Wśród
pierwszych zagranicznych inwestorów liczną grupę stanowili również Francuzi,
którzy do dzisiaj zainwestowali w Polsce prawie 22 mld euro.

Według danych GUS w Polsce obecnych
jest prawie 1200 firm francuskich, które
prowadzą swoją działalność praktycznie
w każdym sektorze polskiej gospodarki.
Nie ma takiej branży gdzie nie moglibyśmy znaleźć firmy o francuskim pochodzeniu. Największe inwestycje zostały
dokonane w sektorze telekomunikacji
i IT. Duży kapitał został zainwestowany
także w sektorze dużej dystrybucji i handlu. Mamy tutaj przykłady takich firm
jak Auchan, Carrefour, czy E. Leclerc,
które w Polsce tworzyły podstawy wolnego handlu i jako jedne z pierwszych
budowały wielkopowierzchniowe sklepy
na wzorcach sprawdzonych na zachodzie. Nie jest to zupełny przypadek, że
ta branża jest tak silnie reprezentowana przez francuski kapitał. To właśnie
Francja jest kolebką nowoczesnego
systemu dystrybucji i hipermarketów,
gdzie w jednym miejscu można kupić
wszystkie potrzebne produkty. Firmy
francuskie odgrywają również ważną
rolę na rynku energetycznym, szczególnie w zakresie rozwiązań ekologicznych
wykorzystujących biomasę i inne źródła
energii odnawialnej. Kolejnym sektorem
są usługi komunalne, czy to w zakresie
oczyszczania miasta, wodociągów, czy

systemu ciepłownictwa. Ten obszar ma
przed sobą duże perspektywy rozwoju,
szczególnie w momencie, gdy uda się
zachęcić więcej partnerów do realizacji
przedsięwzięć w modelu partnerstwa
publiczno-prywatnego. Jest to ten rodzaj
współpracy, który z powodzeniem od
wielu lat rozwija się we Francji. Nie możemy zapomnieć o sektorach przemysłu
wytwórczego, z takimi liderami w swojej
dziedzinie jak Michelin, Faurecia, czy
Hutchinson. Zakłady tych firm są obecne
w wielu miejscach Polski będąc często
największymi pracodawcami w regionie.

zentowanym państwem była Francja,
z której pochodzi 86 spółek. Dwie z nich
uplasowały się w pierwszej dziesiątce.

Firmy francuskie są często w skali światowej globalnymi i rozpoznawalnymi
markami. Dzięki temu transferują one
do Polski swój know-how i doświadczenie, wdrażają innowacyjne rozwiązania,
zarówno pod względem nowych technologii, jak i sposobów zarządzania,
a także w zakresie usług dla biznesu.
Według raportu Forbes’a z 2012 roku
na 10 najbardziej innowacyjnych firm
w Europie 6 pochodzi z Francji. Również
w ostatnim konkursie Deloitte wyróżniającym 500 najszybciej rozwijających się
technologicznie firm w Europie, Afryce
i na Bliskim Wschodzie najliczniej repre-

Polscy pracownicy są bardzo cenieni
przez globalne struktury firm. Praca
w firmie o międzynarodowym zasięgu
daje możliwość zdobywania doświadczenia w różnych oddziałach i rozwoju
kariery na różnych szczeblach, nawet
w centrali spółki. Francuscy inwestorzy
wprowadzają również rozbudowane programy rozwoju pracowników: systemy
szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
dofinansowanie studiów; całoroczne programy rozwoju dla managerów; rozbudowane płatne programy stażowe, po których najlepsi uczestnicy zostają w firmie.
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Firmy francuskie to także zaangażowani pracodawcy, którzy stworzyli ponad
200 000 bezpośrednich miejsc pracy
w wielu regionach Polski. Dzięki temu
mogło powstać również ponad 500 000
pośrednich miejsc pracy, u klientów, pośredników, podwykonawców współpracujących z firmami francuskimi – to mniej
więcej tyle ile jest osób pracujących
w całym województwie świętokrzyskim.
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The region of Central and Eastern Europe (CEE) has enormous potential in the business
sector (BSS). The BS sector started developing in Poland about 10 years ago as ininservices centres started to open up their operations. Poland’s main advantages in
ve mentioned projects consists of its favourable investment climate, highly qualified
and development of modern office space market.

Outsourcing wkracza
na polskie uczelnie

Inwestując i rozwijając się w Polsce firmy
francuskie dbają nie tylko o zwiększanie
rentowności swojego biznesu, ale także
mocno angażują się w liczne projekty z
obszaru społecznej odpowiedzialności
biznesu. Ważna jest dla nich współpraca
z lokalną społecznością. Często pionierami tego typu działań są sami pracownicy,
którzy angażują się w liczne programy
wolontariatu na rzecz szkół, ośrodków
pomocy społecznej, domów dziecka
itp. Ważnym aspektem działalności jest
również ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu. Firmy przemysłowe
wprowadzają innowacyjne technologie
ograniczające wpływ na środowisko (np.:
wykorzystanie biomasy przy produkcji
energii elektrycznej; rozwijanie nowych

modeli samochodów elektrycznych; czy
przenoszenie transportu drogowego
na szynowy, albo używanie przez firmy
transportowe ciężarówek o napędzie
elektrycznym). Również firmy usługowe
w swoich działaniach uwzględniają wymagania środowiskowe poprzez: programy segregacji odpadów; ograniczanie podróży służbowych; promowanie
korzystania ze środków transportu publicznego; wykorzystanie ekologicznych
rozwiązań w swoich siedzibach zgodnie
z wymogami zielonego budownictwa.

stworzonych do tej pory w naszym
kraju. Przez cały ten czas Francuska
Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce
wspierała przedsiębiorców i stwarzała
warunki do jeszcze lepszej współpracy
pomiędzy polskim i francuskim biznesem. Każdy kolejny rok, to ponad 100
spotkań, kilkadziesiąt okazji do nawiązania nowych kontaktów i promocji
wśród francuskiego i polskiego biznesu.

Francuskie firmy w Polsce to ponad
20 lat intensywnego rozwoju, transfer
wiedzy i nowych technologii, a przede
wszystkim ponad 200 000 miejsc pracy

Więcej informacji na temat Francuskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce
(CCIFP)
www.ccifp.pl.
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Sektor SSC/BPO
jest ściśle związany
z systemem edukacji, a jego przedstawiciele
żywo zainteresowani tym co
się na uczelniach dzieje.
Jak podaje językowy serwis pracy LinguaJob.pl,
można zaobserwować
coraz większe zainteresowanie uczelni wyższych współpracą
z firmami z sektora nowoczesnych usług
biznesowych. Dlatego też programy edukacyjne uczelni państwowych realizowane są przy współpracy z biznesem. Tylko
na łódzkich uczelniach realizowany jest
unikalny program „ Młodzi w Łodzi - Językowzięci”, którego celem jest kształcenie młodzieży w zakresie niszowych
języków obcych, zwłaszcza skandynawskich, które są poszukiwane wśród
pracodawców z branży BPO/IT. Tylko w
Łodzi oferowane są studia na kierunku
„ Lingwistyka dla biznesu”. Powadzone
są one przez Uniwersytet Łódzki i stanowią odpowiedz na potrzeby

współczesnego rynku. Innym przykładem mogą być studia podyplomowe
„Nowoczesne Usługi Biznesowe”, utworzone przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu we współpracy z AIG Lincoln, ASPIRE oraz PwC.
Również poznańskie środowisko akademickie stara się dostosować program
nauczania do panujących trendów. Rocznie mury uczelni opuszcza około 40 000
absolwentów m.in. kierunków informatycznych, rachunkowości, administracji
i wielu filologii, szczególnie wartościowych dla sektora usług nowoczesnych.
Firmy w zamian aktywnie uczestniczą
w modelowaniu kwalifikacji potencjalnej
kadry. Oprócz informowania uczelni jakie umiejętności są szczególnie ważne,
często oferują możliwość odbycia praktyk. Dobrym przykładem jest współpraca MAN Accounting Center z Uniwersytetem Ekonomicznym lub Samsung R&D
Poland z Politechniką Poznańską. Kolejną inicjatywą wzmacniającą efekt synergii jest wydarzenie „Work Gate”, które
w formie warsztatów i dyskusji, dają
możliwość przedstawienia rozwoju w
firmach z sektora BPO/SSC. Dla studentów jest to doskonała okazja aby poznać
szczegóły ofert pracy, porozmawiać bez
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pośrednio ze specjalistami HR i w jaki
sposób aplikować na dane stanowisko.
Kolejną ciekawą inicjatywą jest projekt
stworzony przez Erasmus Student Network SGH, którego celem jest przybliżenie studentom sektora BPO. Projekt
o nazwie Outsourcing Market Leaders
Academy, początkowo promowany tylko
w Szkole Głównej Handlowej, w tym roku
ma dotrzeć do środowisk studenckich
zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie.
Wszystkie te działania, określane mianem B2U ( Business to University )
są odpowiedzią na potrzeby sektora
nowoczesnych usług biznesowych,
wzmocnienia synergii pomiędzy potrzebami rynku pracy i elastycznością
ośrodków akademickich, których celem coraz częściej staje się dostosowanie swoich możliwości i zapewnienie
lepszego startu swoim absolwentom.

Agnieszka Musiał Terlecka
Językowy Serwis Pracy – Language
Jobs & Talents Recruitment
www.linguajob.pl
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Polski sektor outsourcingowy rozwija się w dynamicznym tempie. Jednakże znaczna część studentów nadal nie dostrzega
szans związanych z zatrudnieniem w branży, która umożliwia
interesującą i nieprzeciętną ścieżkę kariery.

Wynagrodzenie osób ze znajomością języków obcych
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest
to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera
dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy
z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

językowy rynek pracy

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują
osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem
wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000
mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują
co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia,
że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem,
iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.
Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście
nie przedstawiono inaczej.
Ile osób zna języki obce?
Znajomość języka angielskiego stała
się właściwie obowiązkową umiejętnością na rynku pracy. Odzwierciedlają to
wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2013 roku. Językiem tym
na poziomie dobrym lub bardzo dobrym
władało 48% uczestników badania.
Język rosyjski i niemiecki znało odpowiednio 8% i 7% uczestników. Najmniej
popularne były języki: francuski (2%),
hiszpański (1%) i włoski (1%).

Wykres 1. Popularność języków obcych wśród uczestników OBW w 2013 roku*

angielski

					

48%

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób znających wybrane języki

Warto podkreślić, że wynagrodzenia
całkowite osób, które znały wybrane języki obce w stopniu bardzo dobrym, były
wyższe niż ogólna mediana dla Polski
(4 050 PLN). Najwięcej zarabiały osoby
mówiące biegle po angielsku – przeciętnie 5 670 PLN. Niewiele mniej otrzymywały osoby, które opanowały język
francuski (5 645 PLN). Na trzecim z kolei miejscu znalazł się język niemiecki.
Mediana płac osób znających ten język
wyniosła w 2013 roku 5 500 PLN. Połowa z tych osób otrzymywała od 3 500
PLN do 10 000 PLN miesięcznie brutto.
Analizując wynagrodzenia osób znających różne języki obce należy pamiętać
o tym, że zazwyczaj sama ich znajomość
nie wystarczy, aby zarabiać więcej.
Liczy się przede wszystkim to, czy ktoś
wykorzystuje te umiejętności w pracy.

język

26 350

3 550

5 670

9 778

francuski

1 003

3 800

5 645

9 600

niemiecki

2 932

3 500

5 500

10 000

włoski

430

3 500

5 000

8 500

hiszpański

516

3 367

5 000

8 000

1 982

3 000

4 500

8 000

rosyjski

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN,
to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od
2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Dyrektor ds. produkcji

82%

			

82%

5 000

niemiecki

7%

Kierownik zespołu
(Team Leader)

60%

5 000

Inżynier serwisu /
specjalista ds. serwisu

20%

5 000
4 000

Asystent ds. sprzedaży

12%

3 000
2 673		

Sekretarka

27%

		
2 800
2 200		

włoski

2%

1%
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

* w porównaniu uwzględniono jedynie osoby, które znały dany język na poziomie
dobrym lub bardzo dobrym
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15 000

8 250

Główny księgowy

1%

Wynagrodzenia osób ze znajomością języka angielskiego

Wykres 2. Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wśród osób
znających język angielski (wynagrodzenia całkowite brutto w PLN)

8%

hiszpański

25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej

angielski

rosyjski

francuski

próba

9 100

8 000

z bardzo dobrą znajomością języka
bez znajomości języka
różnica

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
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Znajomość języka angielskiego wpływała
na wysokość wynagrodzenia w największym stopniu na stanowiskach kierowniczych. Przykładowo, płace dyrektorów
ds. produkcji i głównych księgowych
były o 82% wyższe u osób, które władały
tym językiem w stopniu bardzo dobrym
w porównaniu do osób nie znających
angielskiego.
Na stanowiskach z niższych szczebli różnice te były mniejsze. Sekretarki mówiące po angielsku zarabiały 27% więcej,
a asystenci ds. sprzedaży zaledwie 12%.

językowy rynek pracy

Raport

Wynagrodzenia osób
znających różne języki obce

praca u najlepszych
Wynagrodzenia osób ze znajomością języka niemieckiego
Prezesi zarządu, którzy znali język
niemiecki zarabiali o 65% (6 500
PLN) więcej od osób, które nie znały
mowy naszych zachodnich sąsiadów.
W przypadku kierowników zespołu
różnica ta wyniosła 14% (1 000 PLN).
Natomiast na stanowisku specjalisty
ds. obsługi klienta – 25% (850 PLN).

Wykres 2. Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wśród osób
znających język niemiecki (wynagrodzenia całkowite brutto w PLN)

Prezes zarządu

82%

Kierownik zespołu
(Team Leader)

82%

Specjalista ds.
obsługi klienta

60%

			

10 000

16 500

8 300
7 300

4 250
3 400
		

z bardzo dobrą znajomością języka
bez znajomości języka

		różnica

Wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich
jak: premie, nagrody i inne.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez
Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Ile zarabiali poligloci?

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób, które znały biegle 3 języki
w porównaniu do osób znających jedynie język angielski (brutto, w PLN)
25% zarabia
szczebel
25% zarabia
różnica
mediana powyżej
zatrudnienia il. języków* poniżej
Pracownik
szeregowy
Specjalista

3 języki
tlyko angielski
3 języki
tlyko angielski

Kierownik

3 języki
tlyko angielski

Dyrektor/zarząd

3 języki
tlyko angielski

1 950
2 000
3 200
3 100
4 950
4 300
10 000
7 500

2 500
2 550
4 400
4 400
8 000
6 500
19 500
12 250

3 600
3 500
6 600
6 600
13 000
10 300
32 500
20 200

-2%
0%
23%
59%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

* w przypadku osób znających 3 języki do porównania włączono osoby, które na
poziomie dobrym lub bardzo dobrym znały język angielski, niemiecki oraz co najmniej jeden inny (rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski) kategoria „tylko angielski” obejmuje osoby ze znajomością tylko i wyłącznie języka angielskiego na
poziomie dobrym lub bardzo dobrym
Dolny kwartyl – wartość, poniżej której
mieści się 25% danych. Innymi słowy,
jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN,
to 25% osób zatrudnionych na danym
stanowisku zarabia poniżej, a 75%
powyżej 2 000 PLN.

Górny kwartyl – wartość, powyżej której
mieści się 25% danych. Innymi słowy,
jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN,
to 75% osób zatrudnionych na danym
stanowisku zarabia poniżej, a 25%
powyżej 4 500 PLN
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Powszechnie uważa się, że im więcej
języków obcych ktoś zna, tym więcej
zarabia ale czy tak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że wśród osób, które
na poziomie dobrym lub bardzo dobrym
znają co najmniej 3 języki (angielski,
niemiecki oraz jeden inny), wyższe wynagrodzenia otrzymują tylko kierownicy
oraz dyrektorzy i członkowie zarządu.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Praca u najlepszych

językowy rynek pracy

C

K

W 2013 roku płace kierowników, którzy
biegle mówili po angielsku, niemiecku
oraz posługiwali się jeszcze jednym,
dodatkowym językiem obcym, były
o 23% wyższe od wynagrodzeń tych,
którzy znali jedynie angielski. W przypadku dyrektorów różnica ta była jeszcze
większa i wyniosła 59%. Szczegółowe
dane przedstawione zostały w tabeli 2.

Adam Wrona
Sedlak & Sedlak
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Odwiedź nas:

40
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Rozwijaj się z najlepszymi.
Globalna energia dla Twojej kariery.

34

Praca w Shell Business Service Centre w Krakowie to okazja do wejścia
w świat biznesu w ramach struktur wiodącej globalnej marki. Nasi
pracownicy współtworzą i wspierają m.in. międzynarodowe procesy
ﬁnansowo-księgowe i działania z zakresu HR, a także obsługują
klientów Shell i zarządzają planami dostaw paliw w wielu krajach
Europy. Każdego dnia mają realny wpływ na działanie największej
ﬁrmy świata.

Praca w Shell Business Service Centre to możliwość zbudowania
indywidualnej ścieżki kariery oraz korzystania z bogatej oferty
szkoleniowej. Rozwojowi osobistemu sprzyja doskonała atmosfera,
która jest zasługą otwartości, dynamizmu i pozytywnej energii obecnej
w naszym zespole. W SBSC Kraków bierzemy pod uwagę zdanie
naszych pracowników i wpieramy ich w osiąganiu równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym.

Na co dzień pracujemy w międzynarodowym środowisku posługując
się 17 językami obcymi, dlatego do naszego zespołu poszukujemy
osób biegle władających m.in. językiem angielskim, niemieckim,
holenderskim, czeskim, węgierskim i tureckim. Dużą część pracowników
naszego centrum stanowią absolwenci ﬁlologii, którzy dzięki kontaktom
z zagranicznymi partnerami, klientami i współpracownikami zdobywają
doświadczenie zawodowe. Kompetencje językowe pracowników
to jeden z najważniejszych aspektów działalności naszego centrum
– także dzięki nim do Polski traﬁają zaawansowane operacje
m.in. z Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Rosji, Włoch, krajów
Beneluksu, Republiki Południowej Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Dołącz do nas i sprawdź, jak potoczy się Twoja globalna kariera
w największej ﬁrmie świata. Biegle posługując się językiem obcym
możesz rozpocząć karierę w naszym dziale Finansowym, Obsługi
Klienta, Usług HR, Logistyki lub Zakupów.
Praca u najlepszych
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Shell Business Service Centre w Krakowie to strategiczna jednostka
grupy Royal Dutch Shell, globalnego giganta branży petrochemicznej
i energetycznej, największej ﬁrmy świata wg rankingu magazynu
Fortune. Tworzy ją międzynarodowy zespół prawie 2000 specjalistów
pracujących w 17 językach. Dołącz do nas – rozwijamy się i rekrutujemy
przez 12 miesięcy, 365 dni w roku.

URSZULA SZATAN

MONIKA DURACHTA

MICHAŁ HABRYCH

ABSOLWENTKA FILOLOGII CZESKIEJ

ABSOLWENTKA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ABSOLWENT FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

STARSZA SPECJALISTKA DS. OBSŁUGI KLIENTA

SPECJALISTKA DS. OBSŁUGI KLIENTA

ANALITYK DS. OCENY KREDYTOWEJ

Moja praca w SBSC Kraków to trwająca
już 3,5 roku przygoda. Każdy dzień jest
dla mnie ważnym doświadczeniem,
zaspokajającym ambicje zawodowe
i ﬁlologiczne. Praca w Dziale Obsługi
Klienta daje mi szansę rozwoju w zakresie
trudnej sztuki komunikacji w środowisku
międzynarodowym. System rozwoju
pracowników pozwala mi zwiększać swoje
kwaliﬁkacje, zdobywać nowe doświadczenia
i poszerzać kompetencje. Oprócz codziennych
obowiązków, angażuję się w projekty
i inicjatywy ﬁrmy, mające wpływ na lokalną
społeczność. Shell zapewnia mi pakiet
świadczeń pracowniczych z zakresu
opieki medycznej, kultury i sportu.
Ponadto, przyjazne środowisko gwarantuje
mi równowagę pomiędzy pracą a życiem
prywatnym.

Po ukończeniu studiów zależało mi
na znalezieniu pracy, w której mogłabym
w praktyce wykorzystywać umiejętności
językowe. Ten cel realizuję już od 4 lat
w Shell Business Service Centre w Krakowie.
Swoją pracę zaczynałam, gdy w centrum
tworzony był dział, przed którym postawiono
ambitne zadanie obsługi niemieckich
klientów ﬁrmy. Na co dzień zajmuję się
zapytaniami dotyczącymi zamówień,
rachunków i kont klientów. Dzięki pracy
w Shell przekonałam się, że bycie częścią
międzynarodowego zespołu otwiera przed
pracownikiem nowe horyzonty. W SBSC
Kraków poznałam także specyﬁkę jednej
z najważniejszych branż świata – branży
paliwowej. W ﬁrmie szczególnie cenię
sobie przyjacielską atmosferę.

W Shell pracuję od 2,5 roku. Dotychczas
udało mi się dwukrotnie awansować.
Obecnie zajmuję stanowisko analityka
kredytowego. Kompetencje językowe
nabyte w trakcie studiów ﬁlologicznych
uzupełniam dzięki pracy o wiedzę
biznesową, której nie miałem okazji
zdobyć na uczelni. Jak wszyscy moi koledzy
i koleżanki z pracy, realizuję indywidualną
ścieżkę rozwoju w ﬁrmie. Uczestniczę
w wielu szkoleniach wewnętrznych,
m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem
kredytowym i obsługi klienta. Zdobywam
nowe umiejętności i doświadczenia. Jestem
najlepszym przykładem na to, że absolwenci
ﬁlologii obcych, dzięki swoim umiejętnościom
językowym, mogą bez trudu odnaleźć się
w pracy dla międzynarodowej ﬁrmy.

Weź nas na języki. Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź interesujące Cię stanowisko.
Wyślij swoje aktualne CV w języku angielskim. Dołącz do najlepszych: www.shell.pl > oferty pracy > Kraków
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Looking for a job?
WIN your career with WINCOR!
Global Customer Care Center
GCCC is a global service hub for Europe East and
Nordics dedicated to handling service requests
as well as 1st and 2nd level technical support for
international contracts in 16 languages.

Praca u najlepszych
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Help Desk Consultant
▪ answer inbound customer calls and provide
support within requested area
▪ advise customers on appropriate actions on
the phone
▪ cooperate with upper levels of technical
support and field service engineers
▪ check quality of service tickets in customer
service applications

Regional Administration Center
RAC Europe is a shared service center dedicated
to handling Offer to Cash, Accounting and
Services processes for European, North American
and African Wincor Nixdorf companies.

Do you speak foreign languages?
Are you ready for new challenges?
Do you want to be a part of an international team?
We are looking for candidates fluent
in European languages: English, Czech,
Danish, Dutch, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Italian, Norwegian,
Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish,
Swedish and Turkish.

What you can WIN with WINCOR:
▪ work with languages on a daily basis
▪ the opportunity to learn from experienced specialists
▪ good atmosphere and comfortable work conditions in
a new facility
▪ participation in the improvement of our company’s
processes
▪ multicultural work environment
▪ private medical care for you and your family
▪ life and accident insurance in a group insurance policy
▪ sports program

Administration Specialist
▪ administration of customer orders for
hardware, software and services
▪ creation and administration of purchase orders
▪ invoicing according to contractual terms
▪ processing and posting of accounting
documents
▪ communication and coordination with WN
entities and suppliers

www.wincor-nixdorf.com/pl
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Profile pracodawców

arvato Polska, oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o.
Branża/Sektor: Kompleksowy outsourcing/BPO: IT, logistyka, customer service, back office, usługi finansowe
Lokalizacja: wielkopolskie (Poznań, Plewiska, Żerniki), mazowieckie (Błonie), zachodniopomorskie (Szczecin)
Profile rekrutacyjne na 2014:
Poszukujemy osób, które biegle władają językami
obcymi, m.in. niemieckim, francuskim, angielskim,
rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, węgierskim,
niderlandzkim, czeskim i słowackim, a także specjalistów IT w dziedzinie programowania, administracji siecią, raportowania i analiz oraz SAP.
Jeśli chcesz do nas dołączyć wyślij
swoje CV na adres: rekrutacja_cc@arvato.pl
Aktualne oferty pracy dostępne są na naszej
stronie: www.praca.arvato.pl

Capgemini Polska Sp. z o.o.
Branża/Sektor: Konsulting, Technologie, Outsourcing. Lokalizacja: Centrala: Warszawa (województwo mazowieckie).
Oddziały: Kraków (małopolskie), Katowice (śląskie), Opole (opolskie), Wrocław (dolnośląskie)
Zakres działalności:
Capgemini to przede wszystkim różnorodność. Możesz razem
z nami tworzyć najnowocześniejsze rozwiązania dla wielu branż
i korzystać ze wsparcia zespołów ekspertów o niezwykle szerokim zakresie kompetencji - od międzynarodowej księgowości
aż do zaawansowanych systemów IT. Jaki jest wspólny mianownik dla tej dynamicznej społeczności? To przede wszystkim wiedza i możliwości - Capgemini to firma posiadająca 46
lat doświadczenia w biznesie, nasze oddziały zlokalizowane są
w blisko 44 krajach, pracuje w nich łącznie 125 000 pracowników! Nasze doświadczenie i zasięg wymaga, aby wszystko
co robimy stało na najwyższym poziomie. Dostęp do świata
Capgemini da Ci zupełnie nowe spojrzenie na Twoją karierę.
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie:
www.pl.capgemini.com/careers E-mail: praca.pl@capgemini.com
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Profile rekrutacyjne na 2014:
Capgemini tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, o unikalnym potencjale
twórczym i pasji do podejmowania nowych wyzwań.
Poszukujemy osób ze zdolnościami analitycznymi
i interpersonalnymi, które potrafią pracować
w zespole i chcą rozwijać się w obszarze: IT,
finansów, księgowości, operacji bankowych,
HR, obsługi klienta, marketingu lub zarządzania.
Każde z oferowanych przez nas stanowisk wymaga znajomości języka obcego. Zatrudniamy
studentów i absolwentów wszystkich kierunków; preferowane są specjalności lingwistyczne,
informatyczne, finansowe, oraz ekonomiczne.

Profile pracodawców

Praca u najlepszych

Zakres działalności:
arvato Polska wchodzi w skład grupy arvato AG, która jest
częścią międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann SE & Co.KGaA. Od roku 1994, jako pionier outsourcingu w Polsce, świadczymy wszechstronne usługi w zakresie
zaawansowanych rozwiązań IT, korespondencji masowej (lettershop), wysyłki i dystrybucji produktów (logistyka), wielojęzycznej telefonicznej obsługi klientów (customer service w 13
językach), prowadzenia programów lojalnościowych, a także
specjalistycznych usług finansowych (głównie faktoring, monitoring i windykacja, BPO finansowe). Grupa Bertelsmann zatrudnia prawie 2500 pracowników w 8 lokalizacjach w Polsce.

Serco European Services Sp.z o.o.
Profile rekrutacyjne na 2014:
Customer Service with German, French, Dutch,
Italian or Spanish for tourism industry

Zakres działalności:
Serco improves the quality and efficiency of essential services that matter to millions of people around the world.
We opened our Polish office at the end of 2009. From our centre in Kraków we deliver services for clients in the travel
and tourism sector. We are responsible for managing all the contact with their clients throughout Europe: we plan journeys, manage reservations, and help solve the many different problems that are connected with their journeys.

Profile pracodawców

The process of recruitment in Serco consists of several stages. Initial contact is via phone conversation. The next
stage is a meeting in our office, during which there are written tests and interviews with the recruiter and the
supervisor. At that time, we also verify the key competences for the relevant position. It is also possible to go
through the recruitment process remotely, without needing to come to our office. Our recruitment process
is very quick - from the time you send in the application to receiving a job offer usually takes just 2 weeks.
Would you like to meet us? We’d like to meet you!
Start with an application on applyjob.serco@serco.com
Check us on : www.sercopoland.com or www.facebook.com/SercoPoland

Branża/Sektor: IT
Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie
Zakres działalności:
Wincor Nixdorf is a leading supplier of IT solutions and services centered around the branch and store operations
of banks and retailers. Wincor Nixdorf takes the 1st place in Europe and the 2nd place in the world in the number
of installed POS systems as well as the 2nd place both in Europe and in the world in the number of installed ATMs.
Profile rekrutacyjne na 2014
For our new international business units - Regional Administration Center and Global Customer Care Center we
are looking for experienced specialists and graduates
willing to develop in accounting /administration/logistics
or IT help desk area.
We are recruiting all year round. For current job offers
please visit our website: www.wincor-nixdorf.com/pl

Shell Business Service Centre Kraków
Lokalizacja: Kraków Business Park, ul. Krakowska
280, 32-080 Zabierzów

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.shell.pl,
gdzie znajdują się aktualne oferty pracy.

ROYAL DUTCH SHELL jest globalnym gigantem branży petrochemicznej i energetycznej, największą firmą na świecie według rankingu 2012 oraz 2013 magazynu Fortune. Shell odgrywa kluczową rolę w dążeniu do zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na energię, działa w ponad 80 państwach i zatrudnia niemal 90 000 pracowników, konsekwentnie
stawiając na rozwój i innowacje.
SHELL BUSINESS SERVICE CENTRE KRAKÓW w ciągu
ponad siedmiu lat swojej działalności stało się strategiczną
jednostką obsługującą najważniejsze procesy biznesowe
firmy Royal Dutch Shell. Jako jedno z pięciu największych
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wielkości w regionie małopolskim zatrudnia już ponad 1900
osób i wciąż prowadzi intensywną rekrutację. Krakowski oddział Shell wyróżnia się w kraju pod względem zaawansowania procesów, które tworzy oraz kompetencji pracowników,
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The candidates should communicate in English and
fluently speak one of the languages: Czech, Danish,
Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian,
Italian, Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish,
Swedish and Turkish.
If you do not know which position will match your skills
you can use ‘Open application’ option or send your CV
to recruitment inbox: rekrutacja.pl@wincor-nixdorf.com.

Profile pracodawców

Branża/Sektor: BPO/Customer Service
Lokalizacja centrali i oddziałów: (małopolska) Kraków

Wincor Nixdorf Sp. z o.o.

Profile uczelni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych: Filologia angielska; Filologia niderlandzka; Filologia germańska; Filologia klasyczna;
Filologia polska; Filologia romańska; Filologia słowiańska (specjalność ukraińska i specjalność rosyjska); Sinologia.
Biuro Karier KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
T: +48 81 445 43 71
E: kariera@kul.pl
www.kul.pl/biurokarier

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
T: +48 81 445 41 01
E: kul@kul.pl
www.kul.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach Kolegium Języków Obcych
Specjalności kształcenia: Filologia angielska; Filologia włoska; Filologia francuska.

Kolegium Języków Obcych
ul. Bojkowska 37, Gliwice
T: 32 461 27 90-91
E: filologia@polsl.pl
www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO

Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 2,
T: 32 237 10 00
www.polsl.pl

Biuro Karier Studenckich
ul. Konarskiego 20, p.106, Gliwice
T: 32 237 20 75
F: 32 237 15 59
E: kariera@polsl.pl / www.kariera.polsl.pl

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Wydział Filologiczny: Filologia angielska; Filologia bałkańska; Europeistyka z filologią włoską; Filologia germańska;
Hellenistyka; Japonistyka; Filologia klasyczna; Filologia romańska; Filologia rosyjska; Filologia włoska; Lingwistyka
stosowana (język francuski z językiem arabskim); Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
T: +48 56 611 46 43
E: kontakt@umk.pl
www.umk.pl

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
Biuro Karier UMK
ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
T: +48 56 611 20 94 / F: +48 56 611 46 44
E: agamaj@umk.pl
www.biurokarier.umk.pl

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach jest pierwszą niepubliczną szkołą wyższą
w województwie śląskim. Założona została 12 maja 1993 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Uczelnia otrzymała akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego
Ziętka posiada własną doświadczoną kadrę naukową.
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach prowadzi studia I i II stopnia, licencjackie,
inżynierskie i uzupełniające magisterskie, na kierunkach: Zarządzanie; Ekonomia; Pedagogika, Pielęgniarstwo.
Uczelnia prowadzi lektoraty z języka angielskiego i języka niemieckiego.
T/F: (32) 251 08 90
E: k.drobiec@swsz.katowice.pl
www.swsz.pl

Studenckie Biuro Karier
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania
im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice

Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku Białej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej kształci studentów
na pięciu wydziałach: Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Wydziale
Nauk o Materiałach i Środowisku, Wydziale Zarządzania i Informatyki, Wydziale Humanistyczno-Społecznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu. W Akademii
można studiować łącznie 17 kierunków, na studiach I stopnia (licencjackich
i inżynierskich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). Ponadto kształcimy na studiach podyplomowych i licznych kursach.
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Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
T: 33 827 93 50
33 827 94 19
www.ath.bielsko.pl
www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej; Instytut Filologii Germańskiej; Instytut Filologii Angielskiej; Instytut Filologii Rosyjskiej.
Biuro Karier UR
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

T: + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna)
T/F: + 48 17 872 12 65
E: info@univ.rzeszow.pl ; www.ur.edu.pl

43

profile uczelni

profile uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Szczeciński

Filologia: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym; języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, filologia romańska,
język francuski z programem tłumaczeniowym, język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, język włoski z programem tłumaczeniowym, filologia włoska, język hiszpański z programem
tłumaczeniowym, rosjoznawstwo, język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej, język rosyjski — program tłumaczeniowy, język rosyjski — program język biznesu

Wydział Filologiczny prowadzi następujące kierunki studiów: Skandynawistyka – studia norweskie (studia I stopnia);
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia); Filologia polska (studia I i II stopnia); Kulturoznawstwo (studia I i II stopnia);

profile uczelni

Filologia germańska: nauczycielska, nauczycielska z językiem szwedzkim, kultura i literatura krajów niemieckiego
obszaru językowego, tłumaczeniowa w zakresie języków
specjalistycznych, tłumaczeniowa w zakresie języka
prawniczego i ekonomicznego

Filologia klasyczna: filologia grecka, filologia łacińska,
filologia grecka i łacińska

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin,

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin, p. 235,
T: 91 444 37 06 / 3685
F: 91 444 3702
E: abk@univ.szczecin.pl
www.abk.univ.szczecin.pl

T: 91 444 1000
www.univ.szczecin.pl

Filologia słowiańska: komunikacja międzykulturowa
Słowian Południowych i Zachodnich Ogólnofilologiczna,
przekład w komunikacji międzykulturowej

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej: Katedra Białorutenistyki, Katedra Ukrainistyki; Instytut Lingwistyki Stosowanej – m.in.
specjalizacja tłumaczeniowa, semiotyczna; Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej; Instytut Rusycystyki.

Instytuty i Katedry z siedzibą
w Sosnowcu :
Instytut Języka Angielskiego
T: 32 364 08 92
E: anglistyka@poczta.onet.pl

Instytut Kultur i Literatur
Anglojęzycznych

Instytut Języków Romańskich
i Translatoryki

T: 32 364 08 92
E: anglistyka@poczta.onet.pl

T: 32 364 08 99
E: ijrit@us.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej
T: 32 364 08 81
E: ifw@us.edu.pl

Instytut Filologii Słowiańskiej

T: 32 364 09 05
E: germanistyka@us.edu.pl

T: 32 364 08 19
E: filslow@us.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

T: 32 359 20 32
E: bk@us.edu.pl
www.bk.us.edu.pl

T: 32 359 22 22
E: info@us.edu.pl
www.us.edu.pl
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Wydział Neofilologii: Instytut Anglistyki; Instytut Germanistyki; Instytut Romanistyki; Instytut Studiów Iberyjskich
i Iberoamerykańskich (jęz. hiszpański, portugalski); Katedra Hungarystyki (jęz. fiński i węgierski); Katedra Italianistyki.
Wydział Orientalistyczny: Katedra Arabistyki i Islamistyki; Katedra Azji Południowej, specjalność Indologia; Katedra Języków i Kultur Afryki, specjalność Afrykanistyka (jęz. amharski, hausa i suahili); Zakład Hebraistyki; Zakład Iranistyki; Zakład Islamu Europejskiego; Zakład Sinologii; Zakład Japonistyki i Koreanistyki; Zakład Turkologii i Ludów Azji
Środkowej (m.in. specjalność Mongolistyka); Zakład Wschodu Starożytnego: Sekcja Asyriologii i Hetytologii; Sekcja
Egiptologii; Studium Europy Wschodniej (m.in. jęz. rumuński, gruziński).
Wydział Polonistyki: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej >> lektoraty: czeski, chorwacki, słowacki, słoweński;
Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki - specjalność Bałtystyka
(jęz. litewski, łotewski), Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
www.uw.edu.pl

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW
T: +48 22 55 20 763
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl
www.biurokarier.uw.edu.pl
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profile uczelni

Filologia angielska: język angielski w przestrzeni wirtualnej, język biznesu, nauczycielska, nauczycielska z informatyką, nauczycielska z językiem niemieckim, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), język biznesu,
tłumaczeniowa: tłumaczeniowa z językiem arabskim, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językami
Indii, tłumaczeniowa z językiem japońskim, tłumaczeniowa z językiem niemieckim

Filologie: angielska (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne); germańska (studia I i II stopnia, stacjonarne
i niestacjonarne); romańska z językiem włoskim (studia I stopnia); romańska (studia II stopnia); rosyjska (studia I i II
stopnia); ukraińska (studia I stopnia)

Uniwersytet Łódzki

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby, 91-404 Łódź (14 pok.5)
T: +48 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
www.biurokarier.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź,
T: +48 42 635 40 00
www.uni.lodz.pl

profile uczelni

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny: Amerykanistyka; Filologia angielska; Filologia germańska; Filologia klasyczna; Filologia romańska
Filologia rosyjska; Filologia polska; Iberystyka; Kulturoznawstwo; Lingwistyka stosowana; Sinologia; Skandynawistyka
Slawistyka; Rosjoznawstwo; Etnofilologia kaszubska.
Dziekanat Wydziału Filologicznego
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
T: +48 58 523 21 96
E: dziekanat@fil.ug.gda.pl ; strona: www.fil.ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
www.ug.edu.pl
Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
T: +48 58 523 1170
www.sjo.ug.edu.pl

Centrum Herdera
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
T: +48 58 305 73 17
E: herdcen@univ.gda.pl
www.herder.ug.edu.pl

Biuro Karier
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot
T: +48 58 52 31 207
E: biurokarier@ug.edu.pl

Instytut Filologii Angielskiej; Instytut Filologii Niderlandzkiej; Instytut Filologii Germańskiej; Instytut Studiów Klasycznych;
Instytut Studiów Śródziemnomorskich i Orientalnych; Instytut Filologii Słowiańskiej.
Uniwersytet Wrocławski
Informacja Filologiczna
pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław
T: +48 71 375 26 46
www.uni.wroc.pl

Międzyuczelniane Biuro Karier
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
T: +48 71 375 71 31
www.biurokarier.uni.wroc.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Lektoraty językowe: : angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski.

Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych PK
T: 12 628 28 80
E: o-3@usk.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
T: 12 628 20 00, 12 628 20 71
E: kancelaria@pk.edu.pl
www.pk.edu.pl
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Filologie: angielska, germańska, romańska, rosyjska, rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim, Język hiszpański

Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
T: (+48 12) 662 60 14
F: (+48 12) 637 22 43
E: info@up.krakow.pl

Biuro Promocji i Karier
ul. Podchorążych 2 pok. 28,29, 46B
30-084 Kraków
T/F: (+12) 662-61-67
E: bks@up.krakow.pl

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej
T: 12 628 29 11
T/F: 12 628 26 97
E: kariery@pk.edu.pl
www.kariery.pk.edu.pl
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profile uczelni

Wydział Filologiczny: Filologia angielska; Filologia południowosłowiańska (bułgarski, serbski); Filologia germańska; Filologia germańska z informatyką; Filologia germańska z językiem angielskim; Filologia romańska z językami: hiszpańskim,
włoskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim; Filologia klasyczna z nowożytną kulturą i sztuką; Filologia rosyjska; Filologia
rosyjska w biznesie; Filologia rosyjska w turystyce; Filologia włoska

Uniwersytet Gdański

KALENDARIUM IMPREZ JĘZYKOWYCH w 2014

3-4.03.2014

Targi Pracy i Praktyk
dla Elektroników i Informatyków

10-14.03.2014
12.03.2014

Wiosenne spotkania
z Rynkiem Pracy
Dni Kariery

12-14.03.2014

RECRUITMENT DATE

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych,
Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

14.03.2014

XVI edycja Między-uczelnianych
Targów Pracy PROFESJA

Studenci, w ramach Wydziałów, mają do wyboru 9
kierunków. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy
z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni
można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze
stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą.

18-19.03.2014

Inżynierskie Targi Pracy

19.03.2014

Targi Pracy „ Spotkania
z Pracodawcą „

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

profile uczelni

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną
z największych szkół ekonomicznych w kraju. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu odgrywa ważną rolę w kształceniu
ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych
kontaktach naukowych i dydaktycznych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej za lata 2005-2009.

Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków
pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta
z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych na naszej Uczelni. Dodatkowo Studium Języków Obcych działające na Uczelni kładzie nacisk na rozwój kompetencji
językowych naszych studentów poprzez lektoraty językowe, konferencje naukowe, a także jest centrum egzaminacyjnym weryfikującym znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie.

Spotkania z Pracodawcą

AKADEMIA KOMPETENCJI
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
T: 71 36 80 100
T/F: 71 36 72 778
E: kontakt@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej
budynek E, pok. 207-210
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
T: 71 36-80-882
E: biurokarier@ue.wroc.pl
www.biurokarier.ue.wroc.pl

Targi Kariera IT

Wydział Elektroniki i Technik Informa- Kontakt: Dorota Myko
E: d.myko@elka.pw.edu.pl
cyjnych Politechniki Warszawskiej
T: 22 234 60 85
Kontakt: Agnieszka Szymańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
E: agnieszka.szymańska@umk.pl
Kontakt: Agnieszka Szymańska
Wydział Nauk Ekonomicznych
E:agnieszka.szymańska@umk.pl
na UMK Toruń
Kontakt: Patrycja Zagrabska AIESEC
E: patrycja.zagrabska.aiesec@gmail.com
E: biurokarier@uni.lodz.pl
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
T: 42 665 53 39
ul. Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
E: biurokarier@uni.wroc.pl
Hotel Mercure
www.biurokarier.uni.wroc.pl
ul. Plac Dominikański 1 Wrocław
www.profesja.org.pl
Stowarzyszenie Studentów BEST
Politechnika Warszawska
T: 22 234 50 22 www.targipracy.org.pl
Dolnośląskie Centrum Informacji
Kontakt: mgr Ewelina Misiewicz
Naukowej i Ekonomicznej, Kampus
T: 71 36 80 883
Uniwersytetu Ekonomicznego
E: targipracy@ue.wroc.pl
we Wrocławiu, bud. W
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. E: kariery@swsz.katowice.pl
Gen. Jerzego Ziętka ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
E: biurokarier@uni.lodz.pl
ul. Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
T: 42 665 53 39
Gdańsk, Poznań
www.TargiKarieraIT.pl

kwiecień 2014

„ Dziewczyny na Politechniki”
Targi Kariera IT

Politechnika Warszawska
Łódź, Wrocław

www.jobbing.pl
T: 91 350 82 62
T: 33 827 94 19
E: biurokarier@ath.bielsko.pl
Kontakt : Alina Jurczak
T: 12 662 61 67
E: ajurczak@up.krakow.pl
E: biurokarier@bk.pw.edu.pl
www.TargiKarieraIT.pl

Akademia Kompetencji

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
Katowice, Szczecin, Rzeszów

Tel: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
www.TargiKarieraIT.pl

1.04.2014
9.04.2014
16.04.2014

Akademickie Targi Pracy JOBBING
Targi Pracy Pomorza Zachodniego
Targi Pracy

24.04.2014

Targi Pracy

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
ul. Sowińskiego 1, Szczecin
ATH ul. Willowa 2 Bielsko Biała,
bud.L,I piętro
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2 Kraków

Maj 2014

Targi Kariera IT
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Kalendarium imprez językowych

Marzec 2014

WWW.TESTS4JOB.PL

czerwiec 2014
6-7.06.2014

Beskidzki Festiwal Nauki
i Sztuki “Ultimate”
Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
To resist the intelligence almost
successfully: the frustrations of
reading Anecdote of the Jar by
Wallace Stevens
Konferencja międzynarodowa
Revolting Peripheries
Targi Kariera IT

6-7.06.2014

25-27.09.2014

ATH, ul. Willowa 2 Bielsko Biała
ATH, ul. Willowa 2 Bielsko Biała

ATH, ul. Willowa 2 Bielsko Biała
Kraków, Warszawa

Kontakt: dr hab. Dorota Chłopek
E: dorotach@ath.bielsko.pl
Kontakt: mgr Sławomir Konkol
E: kstawek@yahoo.com

Kontakt: dr Ewa Macura-Nnamdi
E: e.macura@interia.pl
www.TargiKarieraIT.pl

lipiec 2014

sierpień 2014

Targi Kariera IT / Poznań, Łódź / www.TargiKarieraIT.pl

Targi Kariera IT / Gdańsk, Wrocław / www.TargiKarieraIT.pl

WYSOKI WYNIK Z TESTÓW
REKRUTACYJNYCH
TO PEWNE ZATRUDNIENIE!

Targi Kariera IT
Europejski Dzień Języków

paŹdziernik 2014
10-11.10.2014
23.10.2014

Dzień Niderlandzki
Uniwersyteckie Targi Pracy

Inżynierskie Targi Pracy
Targi Pracy:
“Spotkania z Pracodawcą”

listopad 2014
19.11.2014

Targi Pracy

24.11-05.12.2014

Poszukiwanie talentów na UMK
Targi Pracy

Katowice, Rzeszów
Goethe-Instytut Krakau
Rynek Główny 20 Kraków

www.TargiKarieraIT.pl
www.goethe.de/krakau

KUL Al. Racławickie 14 Lublin
Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódz
Centrum Sportu i Rekreacji PK
ul. Kamienna 17 Kraków
Dolnośląskie Centrum Informacji
Naukowej i Ekonomicznej Kampus
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, bud.W

E: wilken.engelbrecht@gmail.com
T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl

KUL Collegium Jana Pawła II Aleje
Racławickie 14 20-950 Lublin
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ATH ul. Willowa 2 Bielsko Biała,
bud.L, I pietro

T: 81 445 43 71
E: kariera@kul.pl

Wrocław, Gdańsk

www.TargiKarieraIT.pl

Kalendarium imprez językowych

Kalendarium imprez językowych

Wrzesień 2014

E: targiBK@pk.edu.pl
Kontakt: mgr Ewelina Misiewicz
T: 71 36 80 883
E: targipracy@ue.wroc.pl

Agnieszka Szymańska
E: agnieszka.szymańska@umk.pl

E: burokarier@ath.bielsko.pl
T: 33 827 94 19

Grudzień 2014
Targi Kariera IT
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Z KODEM 5561AA 20% RABATU
NA TESTY REKRUTACYJNE.
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office@linguajob.pl
Szczegóły na: www.linguajob.pl

Napisz do nas:

