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strefa kandydata

Trendy językowego rynku pracy w 2015
Outsourcingowy rynek pracy – wyzwanie dla specjalistów językowych

Strefa kandydata

Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich dla firm outsourcingowych. Miasta takie jak Kraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Gdańsk czy
Lublin plasują się w trzydziestce najgorętszych lokalizacji na świecie, a wśród regionu EMEA
właśnie Kraków przewodzi całej stawce. W ostatnich 6 miesiącach większym zainteresowaniem
inwestorów cieszyły się mniejsze miasta, m.in. Bydgoszcz, Radom, Lublin czy Szczecin. Polska
przejęła pałeczkę od wcześniejszych liderów – Czech i Węgier, które straciły swoją pozycję i aktualnie nie stanowią konkurencji dla polskiego rynku. Naszą konkurencją stają się jednak kraje
dalekiego Wschodu takie, jak: Indie, Chiny i Filipiny. W centrach usług wspólnych pracuje już
ponad 130 000 specjalistów. Pod koniec 2015 r. ta liczba ma wzrosnąć do 160 000 zatrudnionych. Trend ten sprawia, iż sektor usług wspólnych dołączył do grona branż, które zatrudniają
najwięcej osób z wysokimi kwalifikacjami.
Język obcy to nie wszystko.
Nowoczesne Usługi Biznesowe obejmujące firmy outsourcingowe (BPO)
i Centra Usług Wspólnych (SCC) odnotowują ciągły wzrost zapotrzebowania
na specjalistów i absolwentów ze znajomością języków obcych. Kryzys nie
miał negatywnego wpływu na ten sektor, co więcej branża wręcz zaczęła się
intensywnie rozwijać. Wynagrodzenia
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych utrzymują się na stałym poziomie. W ostatnich miesiącach wzrasta
zapotrzebowanie na specjalistów władających językiem francuskim i niemieckim,
szczególnie w obszarach obsługi klienta,
księgowości czy wsparcia IT. Pojawia się
również stosunkowo dużo ofert dla Analityków Biznesowych czy Specjalistów
ds. usprawniania procesów – co wynika z okresu stabilizacji w istniejących
od kilku lat centrach, a co za tym idzie
poszukiwania oszczędności. Branża
SSC / BPO niezmiennie charakteryzuje

się sporą mobilnością kandydatów,
którzy chętnie rozmawiają o możliwościach zmiany pracy. Co ciekawe, często
warunkiem kluczowym dla zmiany pracy
nie są kwestie finansowe, a zagadnienia
związane z zakresem odpowiedzialności
i tym jak bardzo złożony jest proces, na
którym dana osoba miałaby pracować.
Również zmieniają się oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów
– jeszcze kilka lat temu wystarczyło
w stopniu biegłym znać język obcy,
aby móc rozpocząć karierę w branży
outsourcingu. Aktualnie coraz częściej
pracodawcy wymagają od kandydatów
solidnej wiedzy merytorycznej – np. z zakresu księgowości czy informatyki. Studia filologiczne przestają być przepustką
do kariery w SSC – o ile umożliwiają
start, to w dłuższej perspektywie czasowej absolwentom studiów językowych
brak podstaw do dalszego rozwoju.

4

Zmniejszenie bezrobocia
i stabilizacja rynku pracy w 2015
Istotnym dowodem znacznej
poprawy kondycji rynku pracy jest spadek bezrobocia.
W 2014 wskaźnik wynosił tylko 12,1%
czyli najmniej od ponad dwóch lat natomiast wg prognoz na 2015 wskaźnik
bezrobocia utrzyma się na poziomie
11,3%. Jednocześnie poprawiły się nastroje pracowników i pracodawców. Nie
tylko ok. 80% pracowników było spokojnych o swoje zatrudnienie w 2014 ale
również wzrosły oczekiwania płacowe
i szanse na podwyżki. Ponadto 78% pracodawców planowała utrzymać stan zatrudnienia a 12% zamierzała zwiększyć
zatrudnienie. Przyspieszenie gospodarki
i wyraźny rozwój firm zachęciły przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia a
także zwiększyły nakłady na ich rozwój
wprowadzenie pozapłacowych czynników motywacyjnych.

Jak znaleźć dobrą pracę?
Głównym powodem podjęcia studiów
jest chęć zdobycia wiedzy oraz kompetencji, które pozwolą znaleźć satysfakcjonującą pracę. Wielu absolwentów
spotyka rozczarowanie po pierwszym
kontakcie z rynkiem pracy – co decyduje, że niektórym jednak się powodzi?
Każdego roku rynek pracy zalewa fala
absolwentów uzbrojonych w CV oraz
dyplom, zdeterminowanych by wykonać
pierwszy krok na drodze swojej kariery. Zderzenie z twardą rzeczywistością
dla wielu z nich jest brutalne, ponieważ
znalezienie satysfakcjonującej pracy
nie jest proste, szczególnie w czasach,
gdy słowo ,,kryzys” zadomowiło się na
dobre w świadomości przedsiębiorców.
W dzisiejszych czasach o atrakcyjności
pracownika przede wszystkim decydują
jego kompetencje oraz doświadczenie.
Nie idzie to jednak w parze z dyplomem
ukończenia studiów wyższych, szczególnie w polskich realiach, gdzie realna
wartość wykształcenia dezawuuje się
w niepokojącym tempie. Potwierdza to
prestiż największych polskich uczelni,
który sytuuje szkoły wyższe takie jak
Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski w czwartej setce
rankingu magazynu ,,The Times Higher
Education” (w zestawieniu zwyciężył California Institute of Technology w USA).

W efekcie, osoby poszukujące pracy
zwiększą swoje szanse na rynku poprzez
samodoskonalenie praktycznych umiejętności, dotyczy to zwłaszcza branży IT.
Którzy absolwenci poradzą sobie na
rynku pracy? Odpowiedź może brzmieć
kuriozalnie: ci, którzy już pracę posiadają. Studenci, decydujący się na godzenie
praktyk z zajęciami na uczelni zdobywają praktyczną wiedzę w firmach oraz
instytucjach, która procentuje zatrudnieniem na częściowym etacie. Imponujące
portfolio stawia takie osoby w zupełnie
innej, znacznie korzystniejszej, sytuacji
niż absolwentów, którzy dopiero zaczynają rozglądać się za opcjami kariery dla
siebie.
Znasz język – masz pracę
Kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje związane ze
znajomością języków obcych.
Nie wystarczy już wpisać informację
w CV, ponieważ angielski, niemiecki
i inne języki często są sprawdzane w
normalnej rozmowie podczas spotkania
rekrutacyjnego. 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.
Studia filologiczne, zdobywane w Polsce
a uzupełniane poprzez liczne możliwości dokształcania w docelowym kraju
jak stypendia Erasmus, praktyki, studia
podyplomowe czy nawet praca sezonowa, zapewniają poszerzenie słownictwa
i zdobycie kompetencji interpersonalnych potrzebnych w środowisku zawodowym. Nie zapomnijmy jednak, że wiedza lingwistyczna to nie wszystko aby
odnaleźć się w realiach świata biznesu.
Dobrze jest więc zastanowić się nad
kierunkiem naszej kariery zawodowej,
związanej z nauczaniem języka obcego,
tłumaczeniami czy też wykorzystaniem
znajomości języka obcego w określonej
dziedzinie biznesu już w trakcie studiów
filologicznych. Warto zaangażować się
w działalność dodatkową, określić swoje
umiejętności i dokładny kierunek w którym chcemy się rozwijać, zapisać się na
specjalistyczne kursy czy wreszcie zdobyć cenną wiedzę, kontakty i doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych.

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
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Strefa kandydata

Top language jobs

Zagrożeniem jednak staje się znów coraz bardziej widoczny trend emigracji
zarobkowej zwłaszcza wśród absolwentów oraz bezrobotnych, zniechęconych
długotrwałym poszukiwaniem pracy.
W 2015 widoczna jest również konieczność otwarcia się polskiego rynku pracy
na imigrantów, nie tylko świetnie władających językami obcymi ale specjalizujących się w niszowych dziedzinach ze
świetnym doświadczeniem zawodowym.

Strefa kandydata

Praca konsultanta call center polega na telefonicznym
kontakcie z klientem. Rodzaj
kontaktu zależy od tego, kto go inicjuje.
Prowadzone projekty „przychodzące” (inbound) to na przykład infolinie (udzielanie
informacji związanych z produktami i usługami), wsparcie serwisowe (help desk),
obsługa akcji marketingowych, przyjmowanie zamówień lub reklamacji, rezerwacja
i zakup biletów itp. Projekty „wychodzące”
(outbound) to ankiety telefoniczne, aktualizacja baz danych, telesprzedaż czy monitoring/windykacja należności.
Praca w call center - ze względu na specyfikę prowadzonych projektów i intensywność kontaktów z klientami rozliczana
jest przede wszystkim godzinowo. Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin
i o różnych porach, wybierają przeważnie
ludzie młodzi, ciągle uczący się. Elastyczny
grafik umożliwia dostosowanie godzin pracy do zajęć na uczelni. W większości przypadków jest to pierwszy kontakt z rynkiem
pracy. Daje ona niepowtarzalną okazję do
zdobycia doświadczenia, co jest istotnym
kryterium kwalifikacyjnym przy zatrudnianiu przez następnych pracodawców.

Doświadczone, rzetelne call centers posiadają własne programy rozwojowe
i pozapłacowe systemy motywacyjne.
Konsultanci korzystają z dużej liczby
różnorodnych szkoleń, które oferuje dla
stojących na progu kariery zawodowej
niewiele branż (szkolenia z obsługi klienta,
z prezentacji, asertywności, komunikacji werbalnej, pokonywania obiekcji czy
technik negocjacyjnych). Zdobywają doświadczenie obsługując projekty o różnym
zakresie odpowiedzialności, poszerzając
swoje kompetencje językowe, reprezentując międzynarodowe koncerny oraz
polskie firmy. Daje to unikatowe doświadczenie już na początku kariery zawodowej.
Praca „na słuchawkach” może być również
pierwszym krokiem w karierze na wielu
stanowiskach wewnątrz call center: lider
zespołu, koordynator projektu, zarządzający call center, trener, specjalista IT, specjalista w dziale sprzedaży czy marketingu.
W większości przypadków podstawą
wynagrodzenia w call center jest stawka godzinowa, której wysokość zawarta
jest w umowie. Wynagrodzenie stanowi
iloczyn liczby godzin, w których świadczone były usługi i stawki godzinowej.
W niektórych projektach, zwykle telesprzedażowych, dodatkowo może być
wypłacana prowizja od sprzedaży

produktu lub usługi. Do tego dochodzą
bonusy za efektywność i skuteczność.
Na forach internetowych często czyta się
o nierzetelnych call center zalegających z
wypłatą wynagrodzenia czy o złej atmosferze pracy. W 99% takie posty są anonimowe. Jeśli posłuchalibyśmy się tylko
takich opinii, to nie znaleźlibyśmy żadnego
solidnego call center. Tak więc pierwsza
zasada, to nie kierować się tylko opiniami w Internecie. Najlepiej weryfikować je
podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej. Warto wybierać firmy o znanej
marce i ugruntowanej pozycji na rynku.
Coraz więcej call centers powstaje w mniejszych ośrodkach, na terenach o dużym
bezrobociu. Takie firmy szybko stają się
ważnymi pracodawcami w regionie i często
jedynym źródłem dochodów dla wielu osób.
Niestety młodzi ludzie nie garną się do pracy w call center z powodu stereotypów dotyczących tego zawodu oraz zbyt wysokich
oczekiwań wynikających z nieznajomości
sytuacji rynkowej. Badania wśród studentów pokazują, że absolwenci bez żadnego
doświadczenia chcieliby otrzymać 3000
pln netto, samochód służbowy, telefon.
Jak widać żądania są dość wygórowane,
nieadekwatne do doświadczenia młodych
ludzi i do obecnych realiów rynkowych.

Słowniczek kandydata
Outsourcing - to taki rodzaj biznesu, gdy pewne
funkcje lub procesy zachodzące w firmie (np.
informatyczne lub księgowe) nie są realizowane
przez odpowiednie działy firmy, tylko zlecane
na zewnątrz.
Centra BPO – (Business Process Outsourcing).
Generalna nazwa dla centrów usług outsourcingowych, mogących posiadać różne specjalizacje,czyli świadczących obsługę działów IT, finansowych,
księgowości, HR lub to co najczęściej nazywamy
call center – obsługę klienta i sprzedaż

Centra SSC – (Shared Service Center) Centrum
Usług Wspólnych. To centrum, które wykonuje podobne zadania jak centra BPO, tylko jest tworzony
wewnątrz firmy, a nie zlecany zewnętrnej firmie jak
BPO. Wyobraźmy sobie, że jakaś duża firma decyduje że nie będzie robiła działu informatycznego
w każdym kraju gdzie jest, tylko zrobi go w jednym
miejscu – tak powstaje centrum SSC.
ITO – Centrum ITO, to Centrum BPO lub SSC
wyspecjalizowane w outsourcingu IT.

Helpdesk lub Service Desk – Dział ITO,
pierwszy zespół który dowiaduje się od klienta,
że pojawił się jakiś problem informatyczny do rozwiązania. Pracownicy Service Desku zazwyczaj
rozwiązują te problemy od ręki lub gdy sytuacja
tego wymaga przesyłają je do innych działów
wsparcia technicznego.
Monitoring – Dział ITO, zespół który obserwuje
i nadzoruje działanie dużych systemów informatycznych poprzez ekrany swoich komputerów,
często w innych częściach świata i w razie potrzeby reagują zgodnie z opisanymi procedurami.

Planning zawodowy
Czyli jak zaplanować swoją karierę po filologii?
Planowanie własnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego jest dziś już koniecznością. Kiedy swoją
przyszłość pozostawimy przypadkowi zabraknie siły, motywacji, świadomości i skuteczności działania. Studia filologiczne nie tylko poszerzają nasze horyzonty, uwrażliwiają na inne kultury, sposoby postrzegania świata ale też uczą pokory, wytrwałości i dystansu do własnego światopoglądu.
Wykształcenie filologiczne, zdobywane w Polsce a uzupełniane poprzez liczne możliwości dokształcania w docelowym
kraju jak stypendia Erasmus, praktyki, studia podyplomowe
czy nawet praca sezonowa, gwarantuje wiedzę pedagogiczną
i translatorską, które stanowią solidną podstawę do wyruszenia
w świat zawodowy. Nie zapomnijmy jednak,że wiedza lingwistyczna to nie wszystko aby odnaleźć się w realiach świata biznesu.
Dobrze jest więc zastanowić się nad kierunkiem naszej kariery
Na planowanie kariery zawodowej składa
się kilka najważniejszych elementów:
dążenie do samowiedzy i oceny
swoich mocnych i słabych stron,
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.
Prezentowane spojrzenie na karierę
zawodową nie wynika z racjonalnej potrzeby panowania nad własnym życiem
i przygotowaniem się na zmiany, które w trakcie kariery zawodowej mogą
nas spotkać. To jedna strona medalu.
Druga strona, to dążenie do sprzężenia
swoich celów zawodowych i osobistych
w taki sposób, aby czerpiąc zadowolenie

z życia, realizować wszystkie swoje plany i aspiracje w sposób satysfakcjonujący. Wg Kopmeyer’a, żeby zdobyć w życiu
wszystko to, czego pragniemy, musimy
spełnić trzy proste warunki:
PIERWSZY
musimy wiedzieć - CO ROBIĆ? - znać cel.
DRUGI
musimy wiedzieć - KTÓRĄ DROGĘ
WYBRAĆ? - znać ścieżki do realizacji celu.
TRZECI
JAK TO ZROBIĆ? - znać metody i techniki
dojścia do celu.

realizowaniu założonych działań. Istotą udanej kariery jest także twórcze
i odważne podejmowanie ryzyka, by
osiągnąć wyznaczone cele zawodowe.

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

Pamiętajmy jednak, że nawet najdokładniejsze zaplanowanie przyszłości
nie spowoduje automatycznie osiągnięcia sukcesu. Istnieją jeszcze inne,
konieczne warunki, które trzeba spełnić, aby zrealizować swoje cele. Należy
posiadać silną motywację wewnętrzną, odporność na niepowodzenia,
przejawiającą się w konsekwentnym

Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
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zawodowej, związanej z nauczaniem języka obcego, tłumaczeniami czy też wykorzystaniemznajomości języka w określonej dziedzinie biznesu już w trakcie studiów filologicznych.
Warto zaangażować się w działalność dodatkową, określić
swoje umiejętności i dokładny kierunek w którym chcemy się
rozwijać, wybrać zajęcia dodatkowe, zapisać się na specjalistyczne kursy czy wreszcie zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych.
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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

Strefa kandydata

Call Center – uprzedzenia, mity
czy szansa na dobry start ?

Kreator kariery
Twoje atuty na rozmowie rekrutacyjnej

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.

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.

Strefa kandydata

Strefa kandydata

„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

Zgłoś się do nas:
Wyślij zapytanie na adres
office@linguajob.pl
Skontaktujemy się z Tobą
i zaproponujemy
indywidualne spotkanie.

office@linguajob.pl
Szczegóły na: www.linguajob.pl
Napisz do nas:
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Boom na naukę niemieckiego
Rozmowa z Rolandem Schmidtem z Goethe-Institut w Krakowie

Roland Schmidt: Zdecydowanie tak.
Coraz więcej osób, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, zgłasza się na nasze kursy. Pomiędzy 2011
a 2014 rokiem liczba naszych studentów wzrosła o blisko 100%. Są to
nie tylko pracownicy niemieckich firm
- działających zarówno w Polsce jak
i w Niemczech - ale także ludzie związani, na przykład, z turystyką. Niemcy
stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców przybywających do Polski.
Znajomość ich języka pozwala nie tylko
pracownikom biur podróży, centrów konferencyjnych i targowych, ale także właścicielom hoteli, restauracji, kawiarni czy
sklepów, zyskać przewagę konkurencyjną i przyciągnąć nowych klientów.
A.N. Z roku na rok coraz większa liczba młodych Polaków decyduje się na
studia zagraniczne. Z tego jedna trzecia, czyli ponad 10 000, kieruje się na
uczelnie niemieckie. Czy to oznacza, że
znajomość niemieckiego wśród młodych także rośnie?
R.S. Młodzi ludzie już kilka lat temu
odkryli, że znajomość jednego języka
obcego jest oczywistością, ale dopiero znajomość dwóch języków pozwala

dokonać czegoś więcej – choćby studiować lub odbyć staż za granicą.
Niemieckie uczelnie i firmy są szczególnie chętnie wybierane, ponieważ należą do najlepszych na świecie, koszty
utrzymania studenta są umiarkowane,
a niemieckie ośrodki akademickie znajdują się stosunkowo blisko i są dobrze
i niedrogo skomunikowane z większością polskich miast. Ale jest jeden warunek: by podjąć takie studia, trzeba znać
język. W ogromnej większości zajęcia
prowadzone są po niemiecku.
A.N. I trzeba korzystać z niemieckiej
literatury naukowej…
R.S. Oczywiście, ale to dotyczy już nie
tylko studentów, ale wszystkich zainteresowanych dostępem do wiedzy. Wiele
najnowszych wyników badań, zarówno
z dziedziny humanistyki, jak i nauk przyrodniczych czy technologii publikowanych jest po niemiecku. Chcąc z nich
szybko skorzystać, warto znać język.
Poza tym znając język można bez pośrednictwa tłumacza mieć dostęp do całej niemieckiej kultury: literatury, teatru,
kina. Tak więc przed człowiekiem otwiera się nowy świat.
A.N. Goethe-Institut w Krakowie to bardzo atrakcyjne miejsca do nauki: nowoczesne sale w jednym z najładniejszych
pałaców Krakowa…
R.S. Oczywiście, staramy się, by warunki,
w jakich uczą się nasi studenci były jak
najlepsze. Chcemy, by wszyscy dobrze
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się u nas czuli - to przecież sprzyja nauce - więc w miarę możliwości dbamy
o różne detale, które sprawiają ludziom
przyjemność. Ale najważniejsze są kwestie merytoryczne: jako oficjalny ambasador kultury niemieckiej za granicą,
Instytut zobowiązany jest do realizowania kursów na najwyższym poziomie
i z tego jesteśmy rozliczani. Raz na trzy
lata - jak wszystkie ośrodki Goethe-Institut - poddawani jesteśmy bardzo
skrupulatnemu audytowi ze strony naszej centrali w Monachium. Ale oczywiście Centrala nie tylko nas sprawdza,
ale także stale szkoli i pomaga. Dzięki
temu mamy dostęp do nowoczesnych
metod i materiałów przygotowywanych,
przez najlepszych specjalistów, na potrzeby nauczania języka niemieckiego
na całym świecie. Poza bardzo starannie
wybranymi, stale podnoszącymi swoje
kwalifikacje lektorami, nowoczesnymi
podręcznikami i sprzętem, proponujemy także dostęp do bogatych zbiorów
naszej biblioteki i do pełnej oferty kulturalnej Instytutu. Tak więc nauka języka
połączona jest u nas z poznawaniem
kultury i dobrą zabawą, a to sprzyja nawiązywaniu ciekawych kontaktów towarzyskich. Zwłaszcza, że przychodzą się
do nas uczyć naprawdę świetni ludzie.
A.N. Czy każdy może sobie pozwolić na
taki kurs pozwolić?
R.S. Nasze kursy nie odbiegają ceną od
innych propozycji dostępnych w Krakowie. Gwarantujemy jakość, a poza tym
proponujemy naszym studentom różne

bonusy: można w drodze konkursu otrzymać czterotygodniowy kurs niemieckiego w jednym z 11 ośrodków Goethe-Institut w Niemczech albo stypendium na
kolejny semestr w naszym Instytucie.

R.S. To bardzo przyjazny test, który nie
ma nic wspólnego z oceną zgłaszającej
się do nas osoby, a jedynie ma pomóc wybrać jej najlepszy poziom i rodzaj kursu.
Tak więc naprawdę nie ma się czego bać.

A.N. Tak więc pozostaje jedynie kwestia
wygospodarowania czasu…

A.N. Ale potem przychodzą egzaminy …
A to już nie jest takie łatwe.

R.S. Mamy świadomość, że ludzie są
dziś bardzo zajęci. Stąd różne formy kursów: można przychodzić do nas na standardowe zajęcia dwa razy w tygodniu,
proponujemy też kursy intensywne. Można połączyć naukę tradycyjną z nauką
online pod opieką wykwalifikowanego
tutora, albo można uczyć się w ogóle nie
wychodząc z domu, korzystając z kursów internetowych oferowanych przez
naszą centralę z Monachium. Najlepiej
przyjść do nas i porozmawiać. Nasi
pracownicy nie tylko pomogą wybrać
odpowiedni poziom zaawansowania, ale
także formę zajęć, która będzie najlepiej
dostosowana do potrzeb i możliwości
każdego studenta.

R.S. Nie ma obowiązku podchodzenia
do egzaminów. Ale oczywiście warto,
ponieważ kolejne certyfikaty otwierają
naprawdę dużo możliwości. Osoby z certyfikatami nie tylko mogą bez problemu
podjąć naukę czy pracę w Niemczech, ale
także dużo chętniej zatrudniane są przez
pracodawców w Polsce. W Goethe-Institut robimy wszystko, żeby przygotowanie
do egzaminów było jak najprzyjemniejsze, a równocześnie skuteczne. Można
u nas zdobyć certyfikat na każdym poziomie od A1 do C2. Wśród uczestników
standardowych kursów zdawalność
wynosi 90%. Prowadzimy również kursy bezpośrednio przygotowujące do
egzaminów. Zakwalifikowanym uczestnikom dajemy gwarancję pozytywnego
zdania egzaminu. I faktycznie, w tym
wypadku zdawalność wynosi 100%.

A.N. Podobno na początek należy napisać test. To dla wielu jest stresujące.
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A.N. Co ma zatem zrobić osoba, która
chciałaby uczyć się u Was niemieckiego?
R.S. Powinna się z nami w dowolny
sposób skontaktować: przyjść, zadzwonić, napisać mejla. A my zrobimy, co
w naszej mocy, by zaproponować jej jak
najlepszy i najbardziej efektywny sposób nauki- w semestrze, we wakacje,
w grupie, indywidualnie, w Krakowie
oraz w Niemczech.

Goethe-Institut Krakau
Rynek Główny 20
PL 31-008 Kraków
Tel.: +48 12 422 69 02-111
Fax: +48 12 422 82 76

Strefa kandydata

Strefa kandydata

Agata Nowak: Przeglądając raporty na
temat zagranicznych firm działających
w Polsce, trudno nie zauważyć, że aż
jedna czwarta inwestorów to firmy niemieckie. Czy szansa znalezienia w nich
zatrudnienia wpływa na większe zainteresowanie nauką języka niemieckiego?

SINOLOGIA – oknem na świat

NAUKA JĘZYKA
TO DOBRA LOKATA KAPITAŁU.

3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia

Program studiów na sinologii KUL przewiduje intensywny kurs
praktycznego języka chińskiego obejmujący wiedzę o języku,
systemach pisma chińskiego, podstawy języka klasycznego,
oraz ćwiczenia językowe (w zakresie mowy, pisma, czytania
i tłumaczenia).
Głównym celem kształcenia na kierunku sinologia jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych, biznesowych
związanych z obszarem językowym Chin oraz doskonalenie
wybranego języka obcego (np. języka angielskiego) na poziomie akademickim

Dzięki szeregowi przedmiotów z zakresu kultury, literatury,
historii, filozofii i aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej kierunek przygotowuje do pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media,
wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej,
rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych,
problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej oraz
w firmach handlowych, reklamowych, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych i w biurach tłumaczeń.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Najlepsi studenci lubelskiej sinologii mogą ubiegać się
o roczne stypendium w Chinach.

Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
Biuro Promocji Zawodowej
Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
www.kul.pl/biurokarier
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Znajomość języka angielskiego jest podstawą międzynarodowej komunikacji
i staje się podstawowym wymogiem zarówno na stanowiskach kierowniczych
jak i szeregowych wakatach biurowych.
Coraz częściej język niemiecki, francuski czy hiszpański stanowią wymóg
rozpoczęcia pracy w międzynarodowej
korporacji. W coraz większej ilości zawodów, branż i stanowisk pracy język
obcy jest niezbędny, nie tylko z uwagi
na współpracę międzynarodową, czy
też międzynarodową kadrę firmy, ale ze
względu na obsługę klienta, nie rzadko
obcojęzycznego.
W ostatnich latach obserwujemy rozwój sektora BPO (Business Process
Outsourcing), gdzie poszukuje się
pracowników wielojęzycznych. W sektorze tym poza znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego poszukuje się dodatkowej znajomości innego języka np. czeskiego, słowackiego,
węgierskiego czy litewskiego. Wzrost
wymiany międzynarodowej skutkuje zapytaniami pracodawców o języki skandynawskie szwedzki, fiński czy duński.
Globalizacja rynku powoduje to iż firmy
poszukują partnerów handlowych, producentów oraz odbiorców produktów
i usług także poza granicami Europy. Według przewidywań organizacji OECD do
roku 2030 wśród pięciu największych

gospodarek świata znajdą się Chiny,
USA, Indie, Japonia, Brazylia. Znajomość
języków tych krajów perspektywicznie
wiąże się z wzrostem wynagrodzenia
i możliwościami rozwoju zawodowego.
Coraz częściej pracodawcy poszukują
języków mniej popularnych wśród lingwistów np. tajskiego, koreańskiego czy
arabskiego. Europejscy pracodawcy są
skłonni oferować takim pracownikom
znacznie wyższe wynagrodzenie.
Firmy poszukujące pracowników ze
znajomością języków obcych często
otwierają swoje oddziały w Polsce
w miejscowościach, w których mieszczą się ośrodki akademickie kształcące
studentów na kierunkach filologicznych.
Jednym z takich ośrodków jest Poznań,
gdzie dostępność i zróżnicowanie filologiczne jest jednym z największych w naszym kraju. Zainteresowanie pracodawców absolwentami uczelni wskazuje,
iż nauka języka obcego jest inwestycją
dobrą, pewną i opłacalną zarówno na
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kierunkach filologicznych jak i w firmie
fakultetów językowych oraz dodatkowych kursów podczas studiów na pozostałych kierunkach. Wybierając język
obcy, którego chcemy się nauczyć warto
kierować się osobistymi preferencjami (np. ze względu na kulturę jakiegoś
kraju, znajomych, podróże), gdyż łatwiej
uczy się języka obcego z przyjemnością
i pasją. Warto jednak wybrać się także na
targi pracy, przeanalizować oferty pracy
dostępne w Internecie, by zapoznać się
z branżami, w których poszukuje się
pracowników z takim potencjałem. Poza
eksportem oraz importem produktów
i usług, branżą turystyczną, outsourcingową, logistyczną coraz większy potencjał stanowi branża usług językowych,
szczególnie związana z e-learningiem
i innymi formami nauki na odległość.
Coraz więcej młodych osób opiera swój
pomysł na biznes o swoje umiejętności
językowe, dlatego „językowców” spotkamy także w środowisku start-upowym
miasta Poznania.

Strefa kandydata

Strefa kandydata

Znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
Badania Eurobarometru wskazują, że ponad 40% pracodawców z sektora produkcyjnego oczekuje
zaawansowanej znajomości języka od absolwentów studiów wyższych.

Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu powstało
w 1997 roku jako jedno z pierwszych w
Polsce, wzorowane na brytyjskim modelu Careers Service. Celem naszej działalności jest promocja zawodowa studentów i absolwentów, przygotowanie ich do
wejścia na rynek pracy oraz umożliwienie
pracodawcom bezpośredniego dotarcia
do potencjalnych pracowników. Wyposażamy naszych klientów w niezbędne
know-how dotyczące poruszania się po
rynku pracy oraz kształtowania swojej
kariery edukacyjno-zawodowej. Nasze
zadania realizujemy poprzez różnorodne działania, m.in. organizację targów
pracy, prowadzenie platformy z ofertami pracy, staży, praktyk i wolontariatu,
pośredniczenie w organizacji praktyk

Dorota Pisula

ponadprogramowych, współorganizację
spotkań branżowych dla studentów, prowadzenie i organizację szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego
i planowania kariery, realizację różnorodnych projektów, np. programów mentorskich. Staramy się na bieżąco reagować
na wymogi zmieniającego się rynku
pracy i odpowiadać na bieżące potrzeby
naszych klientów.

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.

CELE STOWARZYSZENIA

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.

Źródła:
Eurobarometer 304, 2010 ‚’Employers’ perception of graduate employability’’

Kierownik Biura Karier
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dołącz do Stowarzyszenia

http://ec.europa.eu/languages/news/20101210-wanted-in-the-future-language-skills_en.htm
Languages for Jobs: Providing multilingual communication skills for the labour market, European
Commission: http://ec.europa.eu/languages/pdf/languages-for-jobs-report_en.pdf
ELAN Study: „Effects on the European Union Economy of Shortages of Foreign Language Skills in
Enterprise” (European Commission, 2006):
http://ec.europa.eu/languages/languagesmean-business/files/elan-full-report_en.pdf

14

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, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, 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 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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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
www.facebook.com/FrancjaPolska
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Biuro Karier UAM

Podstawowe zwroty
w amerykańskiej lub niemieckiej korporacji

więcej Niemców, Amerykanów lub Polaków, wtedy kultura organizacyjna będzie z biegiem czasu przypominać coraz bardziej kulturę narodową pracowników, którzy są w większości. Dlatego, jeśli wyjeżdżasz za granicę
lub zaczynasz pracę w korporacji międzynarodowej, gdzie
większość pracowników pochodzi z Niemiec lub z USA, to jest
artykuł, który pomoże Ci zrozumieć Twoich współpracowników.

{ It is not a problem. It is a challenge }

Język angielski – korporacje amerykańskie
Amerykanie zostali określeni jako indywidualiści (Hofstede,
2010), którzy dążą czasem w sposób wręcz nieumiarkowany
do realizacji swoich celów i marzeń. Ich walka o American
Dream nie byłaby możliwa, gdyby nie ich optymistyczne nastawienie do świata. Zarówno Amerykanie, jak i Anglicy uwielbiają
słowo a challenge (wyzwanie) zamiast słowa responsibilities
(obowiązki), głównie dlatego, że wyzwanie oznacza zbieranie
nowych doświadczeń, a obowiązki oznaczają jakieś zobowiązanie wobec kogoś, co wywołuje pewnego rodzaju negatywne napięcie. Słowo a problem jest również rzadko stosowane, gdyż sugeruje pewną przeszkodę, którą pracownik może
pokonać lub nie. Wyzwanie natomiast jest słowem bardziej
motywującym do działania, a takie nastawienie i sposób myślenia oczywiście zwiększa efektywność każdego pracownika
w pracy – so take this challenge!

W każdej pracy mamy określone stanowisko i obowiązki
(the scope of your tasks). Aby opisać to, czym się zajmujesz,
język angielski oferuje bardzo proste wyrażenia do użycia:
to be in charge of sth/sb = to be responsible for sth/sb
– być odpowiedzialnym za...
to deal with sth/sb – zajmować się czymś
my responsibilities include… – zakres moich obowiązków
obejmuje...
W amerykańskich korporacjach pracujesz zwykle nad case’ami
(a case – przypadek, od case study, czyli studium przypadku),
które są na początku otwarte (open), a następnie zamknięte lub
rozwiązane (resolved). Proste i logiczne. Nie zapomnij:
Work hard, play hard, have fun!

Język niemiecki
Zgodnie z badaniami naukowymi Niemcy mają
podobną kulturę narodową do Polaków, a co za
tym idzie – podobne kultury organizacyjne. Jedyną
znaczącą różnicę można zauważyć, patrząc na wskaźnik nazwany Power Distance (dystans władzy), czyli jaki jest stosunek
społeczeństwa do dystrybucji władzy. W niemieckich przedsiębiorstwach pracownicy rzadziej niż w Polsce zwracają uwagę
na strukturę i hierarchię w organizacji, co odzwierciedla się
w tym, że większość współpracowników zwraca się do siebie po
imieniu. Po drugie, zwykły pracownik może zaproponować szefowi wprowadzenie znaczących zmian w przedsiębiorstwie, bez
obaw, że zostanie przez to zwolniony. Konstruktywna krytyka jest
mile widziana, choć praca codzienna powinna się ograniczać tylko do ustalonego zakresu obowiązków, a dodatkowe zaangażowanie jest mile widziane, jeśli odbywa się poza godzinami pracy.

für etwas verantwortlich sein = für etwas zuständig sein
– być odpowiedzialnym za…
sich mit etwas beschäftigen – zajmować się czymś
mein Schwerpunkt liegt in… – moja specjalność to…
Dewizą jest nie tyle zabawa i spełnianie marzeń, jak w przypadku Amerykanów, co raczej chęć bycia ekspertem w danej
dziedzinie, czyli bycie perfekcyjnym, nie zapominając o tym, że
lepiej pracować wolniej, a dokładniej. PERFEKT!
Co kraj, to kultura. Co przedsiębiorstwo, to inna kultura organizacyjna, na którą wpływa wiele czynników. Niezależnie od
zasad ustalonych przez przedsiębiorstwo - nie zapomnijcie
o rozwijaniu swoich pasji i hobby. :)

Przedsiębiorcy niemieccy lubią podejmować ryzyko, jednakże
każdą decyzję muszą dokładnie przeanalizować. Nowy pomysł
powinien być przyjęty nie tylko przez szefa, ale również przez
zespół. Niemcy są są społeczeństwem indywidualistycznym,
ale ze względu na wspomniany już niski poziom dystansu
władzy uwielbiają ze sobą współpracować, a nie rywalizować.
Takie ,,współdziałanie” można zauważyć po ,,nieoficjalnym nakazie” uczestniczenia w obiedzie (das Mittagessen) od 12 do
13:30, czyli integracji ,,poza pracą”.
Niemcy nie mają problemu z mówieniem, że coś jest rzeczywiście problemem (das Problem, -e), ale w pracy wolą raczej
przejmować zwyczaje amerykańskie. Słowo ,,wyzwanie”
Rozmowa kwalifikacyjna:
Pan: Jakie jest Pani hobby?
Pani: Gry łóżkowe. (tłum. Bettspiele – gry łóżkowe, Brettspiele – gry planszowe)
Rysunek ze strony angielski-niemiecki.com oraz z profilu na FB. Autor: Patrycja Murawska

Anna Jędrzejczyk
Ekspert języka niemieckiego i angielskiego
Patrycja Murawska
Projektant graficzny

Zapraszamy na stronę
www.angielski-niemiecki.com
www.facebook.com/NiemieckiAngielskiPolski
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Źródła:
Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. Małgorzata Durska, Warszawa, wyd. I 2000 (wyd. II zm. 2007),
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 384, ISBN 83-208-1282-8 (Cultures and Organizations. Software of the Mind 1997)
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To, że kultura narodowa ma ogromny wpływ na kulturę organizacyjną w przedsiębiorstwach, jest już wiadome od dawna (Hofstede, 2010). Kultura organizacyjna jest oparta nie tylko na
wartościach oraz zasadach ustalonych przez centralę międzynarodowego koncernu, ale również kształtuje się ciągle przez
proces ujednolicania kultury na danym obszarze, czyli tzw. homogenizację kultury. Jeśli w danym przedsiębiorstwie będzie

(die Herausforderung, -en) stosuje się zatem podobnie, jak
w przypadku angielskiego słowa a challenge. Natomiast słowo
das Problem używa się często w zdaniach przeczących, aby
podkreślić, że coś właśnie NIE jest problemem, np. Kein Problem! Aby określić zakres obowiązków (das Tätigkeitsfeld, -er),
Niemcy w zależności od branży używają mniej lub bardziej
skomplikowanych zwrotów:

strefa Pracodawcy

Why Poland?
Your language career in BPO sector.

Why Poland?
It’s important to stress certain facts:
currently in Poland there are 10 large
academic centres with something about
1,5 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 430 business services centres
with foreign shareholding employing
around 130 000 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 BSS 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 published
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studies and reports indicate that our
country is considered as an European
leader in terms of foreign investments,
including investments in BSS 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).

Szaraniec Michał
Project Manager
Business Services
Foreign Investment Departament
Polish Information and Foreign
Investment Agency

T: +48 22 334 98 37
E: michal.szaraniec@paiz.gov.pl
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The region of Central and Eastern Europe (CEE) has enormous potential in the business services sector (BSS).
The BSS sector started developing in Poland about 10 years ago as international services centres started to
open up their operations. Poland’s main advantages in attracting above mentioned projects consists of its favourable investment climate, highly qualified human resources and development of modern office space market.

stabilni, dynamiczni, odpowiedzialni
Jakie skojarzenia przychodzą nam na myśl, gdy słyszymy słowo Francja? Dla wielu z nas będzie
to bagietka, wieża Eiffla, żabie udka, czy wytrawne wino… Warto jednak zwrócić uwagę na to,
że Francja to dziś piąta gospodarka świata, druga gospodarka Europy oraz jeden z największych
inwestorów zagranicznych w Polsce.
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Polsko-francuskie stosunki polityczne i gospodarcze mają długą historię. Uległy one
intensyfikacji w ciągu ostatnich 20 lat. Od
momentu wejścia Polski do UE widoczny
jest wzrost zainteresowania francuskich
przedsiębiorców polskim rynkiem i zwiększenie skali współpracy między krajami.
W 2012 roku w Polsce obecnych było już
1349 firm francuskich, w których kapitał
posiadało 1757 francuskich udziałowców, co plasuje Francję na trzeciej pozycji
wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Francja to także jeden
z najważniejszych zagranicznych pracodawców zatrudniający dziś około 200
tys. pracowników na terenie całego kraju.

Każdy z nas z pewnością dostrzega
obecność francuskich inwestorów, która staje się coraz bardziej namacalna.
Czasem jednak nie zdajemy sobie nawet
sprawy z tego, że mamy do czynienia
z francuskim biznesem, na przykład jedząc serek Turek (firma Bongrain), śpiąc
we francuskich hotelach (Orbis, Louvre
Hotels, B&B…), jeżdżąc francuskimi
samochodami Renault, Citroën czy
Peugeot (które często wyposażone
są we francuskie opony Michelin),
oglądając kanały telewizyjne Canal+,
czy ubierając się we francuskich sklepach Camaïeu, Etam, czy Decathlon.

Jak widać francuscy inwestorzy są
obecni w wielu różnorodnych sektorach,
a co za tym idzie potencjał zatrudnienia
we francuskich firmach jest znaczący.
Bardzo istotne z punktu widzenia kandydata jest to, że znajomość języka francuskiego nie jest warunkiem koniecznym, by móc uczestniczyć w rekrutacji.
Wiodącym językiem biznesowym jest
angielski, którym posługiwać się można
w codziennej komunikacji. Oczywiście
znajomość języka francuskiego może
być ogromnym atutem przy ubieganiu
się o stanowisko szczególnie w firmach
zarządzanych bezpośrednio z Paryża, bądź też współpracujących ściśle
z francuskimi partnerami.

Dlaczego warto zatrudnić się u francuskiego pracodawcy?
ATRAKCYJNOŚĆ POLSKI DLA FRANCUSKICH INWESTORÓW
W ubiegłym roku Francusko-Polska
Izba Gospodarcza przeprowadziła we
współpracy z firmą KPMG Polska badanie dotyczące atrakcyjności gospodarki
naszego kraju w oczach francuskich inwestorów. W badaniu wzięły udział 62
firmy pochodzenia francuskiego, które
są obecne na polskim rynku. Pośród
badanych, aż 88% ocenia atrakcyjność
inwestycyjną Polski bardzo pozytywnie
lub pozytywnie, a 61% uważa także, że
w czasie spowolnienia gospodarczego

atrakcyjność ta wzrosła na tle innych
krajów europejskich. Firmy są zadowolone z dotychczasowych efektów swoich inwestycji w Polsce – 87% ocenia
je bardzo pozytywnie lub pozytywnie.
Kluczowym czynnikiem, jaki respondenci
biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji jest wielkość
lokalnego rynku (58% wskazań), a także
perspektywy jego rozwoju (63%). Osiem
na dziesięć firm jest zadowolonych rów nież
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ze stabilności polskiej gospodarki. Aż 87%
francuskich inwestorów określa sytuację
gospodarczą w Polsce jako pozytywną.
Prawie wszystkie firmy (96%) pozytywnie
oceniają lokalizację geograficzną Polski.
Jednym z czynników mających wpływ na powodzenie inwestycji jest kadra firmy. Dla co
trzeciego respondenta największe znaczenie mają pracownicy umysłowi z doświadczeniem. Co czwarty inwestor przy wyborze
miejsca inwestycji bierze pod uwagę także
dostępność i jakość kadry menedżerskiej.

Francuscy inwestorzy bardzo dynamicznie rozwijają się na
naszym rynku. Aż 64% respondentów deklaruje, że w ciągu
trzech najbliższych lat zwiększy skalę inwestycji w Polsce. Co
czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział, a kolejne 25% zdecyduje się na inne inwestycje takie jak rozbudowa
istniejących magazynów, fabryk i punktów sprzedaży, wejście

na nowe rynki oraz inwestycje w e-commerce. Podobnie jest
w przypadku szacowanej zmiany zatrudnienia. Ponad połowa (54%) planowała zwiększyć zatrudnienie w 2014 roku,
a 38% zakładało, że utrzyma liczbę pracowników na tym
samym poziomie.

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
Firmy francuskie,
które zainwestowały
w Polsce, przykładają
dużą wagę do społecznego wymiaru
swojej działalności.
Trzy czwarte z nich prowadzi w Polsce programy lub
projekty CSR (Corporate Social Responsibility), a kolejne
21% rozważa rozpoczęcie takiej
działalności. Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi działania
w obszarze ochrony środowiska
naturalnego. Aż 61% z nich dba
o odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych i oszczędność
energii, a 58% chroni środowisko
naturalne. Są to również dwa obszary, w których pozostałe firmy najchętniej deklarują rozpoczęcie lub
zwiększenie swojej aktywności. Na trzecim miejscu jest wspieranie różnorodności w firmie (56%) oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i szacunek
(55%). Na kolejnych miejscach znalazły
się: budowa zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi (47%), edukacja
(44%) oraz równowaga między życiem
prywatnym a pracą. Firmy francuskie

mają długą tradycję
prowadzenia
działań z zakresu CSR, a wiele
doświadczeń wywodzi się z centrali firmy
lub oddziałów na całym
świecie. Dobre wzorce są
coraz częściej wykorzystywane w Polsce, a do ich stosowania zachęcani są również polscy
partnerzy, czy dostawcy współpracujący z firmami francuskimi.

Francusko-Polska Izba
Gospodarcza CCIFP
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
22 696 75 80
ccifp@ccifp.pl
www.ccifp.pl

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest związkiem pracodawców zrzeszającym ponad 420 firm, spośród których znaczna
większość to francuscy inwestorzy obecni na polskim rynku. Już od 1994 roku CCIFP działa na rzecz
interesów polskich i francuskich firm pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych.
CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej
gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. W ramach CCIFP funkcjonuje Centrum
Szkoleniowe, które organizuje rocznie ponad 80 seminariów,
szkoleń, warsztatów, kursów francuskiego języka biznesowego, prawniczego a także specjalistyczne szkolenia językowe.
Program wszystkich wydarzeń oraz szkoleń CCIFP można
znaleźć na stronie www.ccifp.pl.
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OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
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Nordea Operation Centre (NOC) is a back office center within the Nordea Group providing a variety of services to the
Scandinavian branches of the bank. The first location was officially opened in November 2010 in Łódź and the second
one in January 2014. We work together with the business units in Denmark, Norway, Sweden and Finland. We work in
6 different departments: Capital Markets Services, Operations, Nordea Finance, Transaction Products, Group Finance
& Reporting, Group Processes.

People
Every new employee gets familiar with opportunities to
develop inside the company. There are two basic paths to

Development
In Nordea you have the possibility do develop yourself by
performing variety of tasks (also changing teams), taking
part in challenging projects, handling additional responsibilities when given opportunity. In addition there is a number of training activities aimed both at knowledge and soft
skills development. Also in Nordea there are possibilities
to develop by using LEAN methodology which is one of the
most important tool in improving the way we work.
Speaking of social benefits NOC offers (among others):
private medical care, social fund, holiday reimbursement,
study grants, profit sharing, on-the-job training, language

follow: expert and managerial, which are based on individual skills and work involvement. Professional business
experience is not required for the Applicant position. People with professional work experience in business area
occupy more senior positions (like specialist, team leader,
etc.). People who are oriented in particular financial faculty
have possibility to find the right place to share their knowledge. But if you don’t have any particular idea which path
you want to follow – Nordea can help you with it. What is
the most important is that all employees are well-versed
in English, know how to play as a team member, are open-minded, and pay attention to details.
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Location
At present, we have almost 800 employees, however, the
number is growing dynamically. NOC has its first office in
Cross Point (the former Próchnik Textile Factory), and the
second one is located in the center of Łódź, right across
Galeria Łódzka. Both of them are a class A buildings. The
interiors and equipment complies with the standards of
the 21st century office and they are both super comfortable place to work at.

courses, sports vouchers, team building activities and events.
We are working according to the Nordic calendar (Mon-Fri on all
Nordic business days).

Atmosphere
Nordea employees eagerly engage in a number of additional activities, be it a charity action, volleyball, or writing for
internal NOC Times Magazine. We have also possibility
to use Nordea’s sailboat which was the one of ideas that
were proposed by employees. This is the proof that our
voice and our ideas are appreciated and implemented.
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Language Jobs
& Talent Language Recrutiment

GWARANT SKUTECZNEJ REKRUTACJI
O PROFILU JĘZYKOWYM
KANDYDAT Z J.OBCYM?

Publikuj OGŁOSZENIA na LinguaJob.pl!

Rekrutuj z LinguaJob.pl

Największa BAZA SPECJALISTÓW JĘZYKOWYCH
z różnych obszarów biznesu
53 sektory językowe w 45 branżach
1 OGŁOSZENIE aż 6 TYGODNI PUBLIKACJI
Najlepsza OFERTA CENOWA!
e: office@linguajob.pl
m: 602 74 43 10

ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ
na www.linguajob.pl

Zwiększamy zasięg - automatyczna publikacja na naszych portalach europejskich:
Language-Job.com, Linguajob.de, Linguajob.cz, Lingujob.hu, Linguajob.es, Linguajob,sk
28
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www.linguajob.pl

Raport

Wykres 2. Wynagrodzenia zatrudnionych w usługach dla ludności
z różną znajomością języka angielskiego(brutto, PLN)

Wynagrodzenie osób ze znajomością
języków obcych

Podobnie wyglądały zarobki pracujących w usługach dla ludności. Dopiero
perfekcyjna znajomość angielskiego pozwalała uzyskać znacząco wyższą płacę.
Co czwarty zatrudniony w tej branży
otrzymywał 6 200 PLN brutto miesięcznie, pod warunkiem, że bardzo dobrze
mówił po angielsku.
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125624 uczestników,62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej
100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska
specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.
Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl
Wykres 1. Wynagrodzenia zatrudnionych w usługach dla biznesu
z różną znajomością języka angielskiego (brutto, PLN)

Znajomość języka angielskiego jest
cenna, jednak dopiero biegłe posługiwanie się nim pozwalało na osiąganie
znacznie wyższych dochodów. Połowa
osób zatrudnionych w usługach dla biznesu i mówiących płynnie po angielsku
zarabiała pomiędzy 3 850 PLN a 9 660
PLN brutto miesięcznie. Ci, którzy znali
go nieco słabiej, nie zarabiali aż tyle –
mediana pensji wyniosła 4 000 PLN.
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komunikatywna

3 500
2 480
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3 500

2 310
0

25 % zarabia powyżej

5 600

Tabela1. Wynagrodzenia kasjerów i przedstawicieli handlowych z różną znajomością języka angielskiego

		6 500
4 000
2 800

dobra

2 000

4 000

mediana		

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.

Dobra oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalała kasjerom osiągać ponad 2 082 PLN brutto miesięcznie.
To zaledwie o 10% więcej niż wynagrodzenia sprzedawców, którzy nie znają języka angielskiego. W przypadku przedstawi cieli handlowych, perfekcyjne opanowanie języka pozwoliło im zarabiać o 20% więcej, niż gdyby mieli oni posługiwać się tylko
językiem ojczystym.

			 9 600

bardzo dobra

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

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku
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strefa pracodawcy

strefa pracodawcy

Informacje o badaniu:

Połowa osób posługująca się biegle językiem niemieckim zarabiała od 3 700 PLN do 10 224 PLN brutto miesięcznie, czyli
wyraźnie więcej niż w przypadku osób znających słabiej ten język.
Tabela2. Wynagrodzenia osób z różną znajomością języka niemieckiego

znajomość języka niemieckiego

25% zarabia poniżej mediana

25% zarabia powyżej

próba

bardzo dobra

3 700

6 000

10 224

2 613

dobra

3 000

4 480

7 500

8 221

komunikatywna

2 750

4 000

6 680

28 363

brak

2 800

4 100

6 700

71 844

strefa pracodawcy
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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 na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe,
a w połowie 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.

Ci, którzy znali język francuski na poziomie bardzo dobrym, otrzymywali przeciętnie 6 000 PLN brutto miesięcznie. To prawie
o tysiąc złotych więcej niż osoby dobrze znające ten język. Warto zwrócić uwagę na liczebność próby – mniej niż 1% ankietowanych mówiło biegle po francusku.
Tabela3. Wynagrodzenia osób z różną znajomością języka francuskiego

znajomość języka francuskiego

25% zarabia poniżej mediana

25% zarabia powyżej

próba

bardzo dobra

4 000

6 000

10 000

828

dobra

3 400

5 060

8 889

1 559

komunikatywna

2 900

4 398

7 500

5 406

brak

2 800

4 100

6 700

103 248
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Andrzej Kuczara
Sedlak & Sedlak
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Szukaj pracy u najlepszych!

Atos
Jeśli chcesz do nas dołączyć aplikuj on-line:
pl.atos.net/kariera

Profile pracodawców

Zakres działalności:
W ramach swojego portfolio firma oferuje usługi integracji systemów IT, zarządzanie infrastrukturą IT, outsourcing,
doradztwo, a także Cloud, Big Data i rozwiązania Security. W Polsce Atos świadczy m.in. usługi utrzymania i rozwoju systemów paszportyzacji i monitoringu sieci telekomunikacyjnych, wdrożeń i utrzymania systemów wsparcia
biznesowego (billing, CRM) oraz outsourcingu IT. Klientami Atosa są duże międzynarodowe firmy, głównie z sektora
publicznego, finansowego, telekomunikacyjnego.
Profile rekrutacyjne na 2015:
Poszukujemy osób z różnych obszarów kompetencyjnych.
Zatrudniamy zarówno pracowników o profilu technicznym,
jak i osoby, które takiej wiedzy czy doświadczenia nie posiadają. U osób bez doświadczenia w IT bardzo ważna jest dobra
znajomość języka obcego, m.in. angielskiego, niemieckiego,
francuskiego i wielu innych. Stanowiska tzw. nietechniczne
znajdują się m.in. w dziale pierwszej linii wsparcia dla klienta.
Jest to pierwszy punkt, z którym kontaktują się klienci

w przypadku trudności ze świadczonym serwisem bądź
z problemami technicznymi. Innym kierunkiem, w którym
mogą rozwijać się pracownicy bez doświadczenia informatycznego, są procesy i projekty. Pracując na stanowiskach
koordynatorów, pracownicy wspierają project managerów
oraz proces managerów. Kandydatom o profilu informatycznym oferujemy szeroką gamę stanowisk powiązanych m.in.
z sieciami, aplikacjami i serwerami.

Branża/Sektor: Back office dla Bankowości
Lokalizacja: Centrala – Al. E. Śmigłego-Rydza 20, Łódź

Zakres działalności:
Nordea Operations Centre (NOC) to centrum operacyjne wchodzące w skład Grupy Nordea, które świadczy usługi
skandynawskim oddziałom banku. Zatrudniamy aktualnie prawie 800 osób, a w tym roku utworzymy jeszcze ponad
100 miejsc pracy. To szansa dla Ciebie na stabilną pracę w Łodzi. W Nordea znajdziesz wspaniałych ludzi, dla których
wartości takie, jak: uczciwość, zaufanie i wzajemny szacunek są wyznacznikami codziennej współpracy i rozwoju.
Jeśli lubisz pracować w grupie, lubisz uczyć się nowych rzeczy,
masz „oko do liczb”, jesteś zorganizowany, a do tego posiadasz
wykształcenie minimum średnie, bez problemu komunikujesz
się w języku angielskim, swobodnie poruszasz się w środowisku Windows – dołącz do nas!
recruitment.noc@nordea.com
W NOC pracownicy mają do wyboru dwie podstawowe ścieżki
kariery: ekspercką i menedżerską, w zależności od indywidualnych preferencji, umiejętności i predyspozycji. Od kandydatów
do pracy na podstawowych stanowiskach nie jest wymagane
doświadczenie zawodowe.

Elavon Financial Services Limited Sp. z o.o.
Branża/Sektor: Finance / Customer Service
Lokalizacja: ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa

We hire all year round! To find out more about our company and open positions visit our
profile: www.elavon.com/about/careers or
contact us directly at: rekrutacja@elavon.com

Elavon has been a leader in processing payments for over
twenty years, leveraging the world’s best technologies for
our customers, from large worldwide enterprises to locally-owned small businesses. We extend powerful payment
solutions for all payment types and processing environments. Elavon is a top 5 Acquirer in the European market place, with a significant presence in Ireland, the UK,
Germany, Norway, Poland, Spain, Mexico, Brazil and USA.
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As a leader in the payments industry, we know our company is only as strong as our people. We are constantly
looking for strong team members who can provide value
and superior service to our customers and partners. We
are looking for both experienced candidates and graduates wanting to develop professional career in areas such
as customer service, sales or administration. If you speak
English, German, Spanish, Norwegian, Dutch, French or
Italian and you would like to use them in a daily work,
please come and join us!

Nasze oferty znajdziesz na Pracuj.pl
www.nordea.pl

Oferujemy Ci:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę a pracę;
Możliwości rozwoju;
Atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna,dofinansowanie aktywności sportowych, karta zniżkowa, bilety do kina, dofinansowanie wczasów i inne);
Super atmosferę napędzaną wyjściami integracyjnymi;
Udział w atrakcyjnych projektach, które mogą
wiązać się z wyjazdami do Skandynawii.

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.
Branża/Sektor: tobacco / FMCG
Lokalizacja: Kraków, województwo małopolskie

Interested? Motivated?
Apply on-line in English at www.pmicareers.pl

PMI Service Center Europe Sp. z o.o., based in Krakow, is
the European Service Center, providing centralized financial, procurement, information services (IS) and human
resources (HR) services to PMI affiliates in more than 50
countries across Europe, Middle East and Africa. Many
of the employees at the PMI SCE in Krakow come from
different corners of the world, representing approximately
25 nationalities and speaking more than 20 languages.
PMI Service Center Europe Sp. z o.o is part of Philip
Morris International Inc. (PMI) the leader in manufacturing
best-selling cigarette brands worldwide, including Marlboro.
Our brands are made in more than 50 factories around
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the world and sold in approximately 180 countries.
Our diverse global workforce of more than 82,000 employees speaks more than 80 languages and hails from
all corners of the globe.
In Philip Morris, every employee plays an important role in
creating professional business environment. That is why
we are looking for talented, energetic people, with ideas,
passion and personality. We recruit candidates for both
entry level and specialist roles to our Finance, Procurement,
Human Resources and Information Services Departments.
You can find all of our vacancies at www.pmicareers.pl

Profile pracodawców

Branża/Sektor: IT
Lokalizacja: Centrala – Warszawa
Oddziały – Bydgoszcz, Wrocław, Gdańsk, Toruń i Łódź

Nordea Operations Centre

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

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

Shell Business Operations w Krakowie to strategiczna jednostka grupy Royal Dutch Shell, jednej z największych firm
świata. Tworzy ją międzynarodowy zespół ponad 2000 specjalistów, 30 narodowości pracujących w 17 językach.

dyplom u najlepszych!

Profile pracodawców

Praca w Shell Business Operations w Krakowie to okazja U nas możesz znaleźć pracę w następujących działach:
do wejścia w świat biznesu w ramach struktur wiodącej
Finance Operations
globalnej marki. Shell Business Operations w Krakowie
Customer Service
jest jednym z sześciu centrów biznesowych Shell zlokaHR Services
lizowanych na całym świecie, więc to doskonałe miejsce
Logistics
do rozwoju międzynarodowej kariery Nasi pracownicy
Contracting & Procurement
stanowią kluczową część zaawansowanych operacji biznesowych całej firmy.

QIAGEN Business Services Sp. z o.o.
Branża/Sektor: Kompleksowy outsourcing/BPO: księgowość, obsługa klienta, logistyka, HR, e-Commerce
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 51-53, bud. Quattro Forum
Zakres działalności:
QIAGEN Business Services (QBS) jako centrum usług
wspólnych dla spółek firmy QIAGEN powstało w listopadzie 2012 roku we Wrocławiu. Centrum zatrudnia obecnie
ponad 120 pracowników głównie na stanowiskach księgowych w działach Accounts Payable, Accounts Receivable

oraz General Ledger. QBS to jednak nie tylko księgowość,
ale również Procurement, Controlling, Customer Care,
Human Resources, Logistics, Service Solutions i Quality
Assurance. Pod koniec 2014 roku firma QBS rozpoczęła
również rekrutację do działu eCommerce.

Profile rekrutacyjne na 2015:
QIAGEN Business Services poszukuje wykwalifikowanych
i doświadczonych specjalistów, jak również osób będących na
początku swojej drogi zawodowej. Kandydaci z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego i niemieckiego oraz innych
języków europejskich, mogą znaleźć zatrudnienie w działach:

Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger,
Customer Care, Logistics, eCommerce, Human Resources,
Marketing, Procurement, Controlling oraz Quality Assurance.
W 2015 roku planowane jest również przeprowadzenie bezpłatnego programu praktyk letnich dla studentów 4 i 5 roku.

Jak aplikować - wyślij CV:
Jeśli chcesz do nas dołączyć wyślij swoje CV na adres:
rekrutacja.wroclaw@qiagen.com

Aktualne oferty pracy dostępne są na naszej stronie:
www.qiagen.com/careers
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Wydział Nauk Humanistycznych: Filologia angielska; Filologia niderlandzka; Filologia germańska; Filologia klasyczna;
Filologia polska; Filologia romańska (język francuski oraz do wyboru język hiszpański lub włoski); Filologia słowiańska
(specjalność ukraińska i specjalność rosyjska); Sinologia.

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach jest najstarszą, niepubliczną uczelnią na Śląsku, która powstała w 1993 roku. Kadrę Uczelni stanowią doświadczeni pracownicy naukowi wraz z gronem najlepszych
menedżerów polskich i międzynarodowych firm. Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów edukacyjnych do
Niemiec, Danii, Francji, Włoch oraz odbywania praktyk zawodowych za granicą. Przy Uczelni działa Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, w którym każdy student może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

profile uczelni

Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach kształci w ramach studiów I stopnia licencjackich, inżynierskich na kierunkach: Zarządzanie , Logistyka, Pedagogika, Ekonomia, Pielęgniarstwo oraz studiów II stopnia
na kierunku Zarządzanie. Uczelnia prowadzi lektoraty z języka angielskiego i języka niemieckiego.
T/F: 32 251 08 90
E: kariery@swsz.katowice.pl
www.swsz.pl/sbk
www.swsz.pl

Studenckie Biuro Karier
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im.
gen. Jerzego Ziętka
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice

Specjalności kształcenia: Filologia angielska, Filologia włoska, Filologia francuska z podziałem na specjalizacje:
nauczycielską, tłumaczeniowo-biznesową.
Oferta STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
1. Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym
2. Język angielski w zastosowaniu akademickim
3. Tłumaczenie specjalistyczne w języku angielskim
Kolegium Języków Obcych
ul. Hutnicza 9 - 9A, 44-100 Gliwice
T: 32 400 39 52 / F: 32 400 39 53
E: rkjo@polsl.pl
www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO
facebook.com/Kolegium.Gliwice1

4. Język niemiecki w zastosowaniu specjalistycznym
5. Język francuski w zastosowaniu specjalistycznym
6. Język włoski w zastosowaniu specjalistycznym

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

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

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego
E: biurokarier@uni.wroc.p
www.biurokarier.uni.wroc.pl
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym; języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu; języki stosowane: język włoski i język angielski
z programem tłumaczeniowym; języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
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;

Filologia angielska: język angielski w przestrzeni wirtualnej; język biznesu; nauczycielska; nauczycielska z informatyką; nauczycielska z językiem niemieckim; kultura
i literatura angielskiego obszaru językowego; kulturamedia-translacja; projektowanie rozrywki interaktywnej
oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
tłumaczeniowa; tłumaczeniowa z językiem arabskim;
tłumaczeniowa z językiem chińskim; tłumaczeniowa
z językami Indii; tłumaczeniowa z językiem japońskim;
tłumaczeniowa z językiem niemieckim
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Filologia germańska: nauczycielska; nauczycielska z językiem
szwedzkim; kultura i literatura 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
Filologia słowiańska: komunikacja międzykulturowa Słowian
Południowych i Zachodnich; językowo-kulturowa
ogólnofilologiczna; przekład w komunikacji międzykulturowej

Kontakt

profile uczelni

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: 81 445 41 10 / 81 445 41 37
E: kul@kul.pl / www.kul.pl

Uniwersytet Łódzki

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

Instytut Języków Romańskich
i Translatoryki
T: 32 364 08 99
E: ijrit@us.edu.pl

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

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

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

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
T: 32 359 22 22
E: info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

profile uczelni

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
T: 32 359 20 32
E: bk@us.edu.pl
www.bk.us.edu.pl

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

Wydział Filologiczny: Filologia polska; Logopedia z audiologią; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Filologia germańska; Filologia
germańska z etyką i edukacją filozoficzną; Filologia germańska z wiedzą o kulturze; Filologia germańska z informatyką,; Filologia germańska z językiem angielskim; Filologia germańska z drugim językiem obcym; Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką; Filologia
romańska; Filologia hiszpańska; Filologia włoska; Studia polsko-niemieckie; Regionalistyka kulturowa; Kulturoznawstwo; Italianistyka;
Filologia słowiańska; Filologia angielska; Filologia rosyjska; Filologia klasyczna; Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

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

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny: Amerykanistyka, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia klasyczna, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Filologia polska, Iberystyka, Kulturoznawstwo, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk,
www.ug.edu.pl

Dziekanat Wydziału Filologicznego
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
T: 58 523 21 96
E: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
T: 58 523 1170

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).

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

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

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

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.
Lektoraty językowe: : angielski, niemiecki, francuski, , hiszpański, 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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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

profile uczelni

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

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

Politechnika Koszalińska

Wydziały Filologiczne: angielska, germańska, romańska, romańska z językiem rosyjskim, rosyjska, rosyjska
z językiem francuskim, hiszpańska, włoska

Wydziały Filologiczne: Wydział Humanistyczny: Filologia angielska, Filologia germańska

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

Studium Języków Obcych - Politechnika Koszalińska
ul. Kwiatkowskiego 6E
75-343 Koszalin
E: sjo@tu.koszalin.pl
T: 94 343 91 31 / F: 94 343 92 06
www.sjo.tu.koszalin.pl

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych,
Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
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.
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
T: 71 36 80 885
T/F: 71 36 80 886
E: kontakt@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

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.

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
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Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Ekonomicznego
ul. Drukarska 24 a , 53-312 Wrocław

profile uczelni

Biuro Karier Politechniki
Koszalińskiej, ul. Rejtana 17
75-507 Koszalin
T: 94 347 89 28
E: bk@kariera.koszalin.pl
www.kariera.koszalin.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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.

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
T: 94 347-85-00 / 94 342-59-63
www.tu.koszalin.pl

Wydziały Filologiczne: Wydział Anglistyki, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, www.wa.amu.edu.pl; Wydział Neofilologii,
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, www.wn.amu.edu.pl; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701
Poznań, www.wfpik.amu.edu.pl
Biuro Karier UAM
ul. Zwierzyniecka 7c
60-813 Poznań
T/F: 61 829 25 11
E: bkarier@amu.edu.pl
www.biurokarier.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
T: 61 829 40 00
www.amu.edu.pl

Akademia Morska w Szczecinie
Centrum językowe: Maritime English Center

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
T: 91 480 94 00
www.am.szczecin.pl

T: 91 48 09 587/887
E: biurokarier@am.szczecin.pl
www.biurokarier.am.szczecin.pl
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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
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Jobbing
Targi Pracy
Dzień Otwarty

Targi Pracy
Inżynierskie Targi Pracy
Recruitment Date
Targi Pracy- Spotkania
z Pracodawcą
13 Środkowopomorskie Targi
Pracy – Mobica Job Fair 2015
Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości
Dzień Otwartych Drzwi
Akademia Kompetencji
Spotkania z Pracodawcą

Warsztat Jak zdobyć
atrakcyjną pracę?

Kwiecień 2015

STOWARZYSZENIE na rzecz AKADEMICKICH BIUR

Dorota Myko
T: 22 234 70 81
E: d.myko@elka.pw.edu.pl
www.jobbing.org.pl

KARIER Centrum Naukowe KopernikWarszawa

T: 22 512 892 536 E: biuro@stowarzyszeniabk.pl

Wydział Filologiczny w Sosnowcu,
ul. Grota - Roweckiego 5, Sosnowiec
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Biuro Promocji i Karier
ul. Podchorążych 2, Kraków
portal Praca.pl / Uniwersytet Warszawski,
BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa
Politechnika Warszawska,
bud: Plac Politechniki 1
Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38, Łódź
Uniwersytet Ekonomiczny, budynek
DCINiE ul. Komandorska 118/120 Wrocław
Politechnika Koszalińska Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4 Koaszalin
Hala „Nowa” Ośrodka Sportu Politechniki
Śląskiej – Gliwice, Kaszubska 28
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dział Promocji i Kontaktów Społecznych
Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38, Łódź
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.
gen. Jerzego Ziętka, ul. Krasińskiego 2,
Katowice
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.
gen. Jerzego Ziętka, ul. Krasińskiego 2,
Katowice

www.katowice.targikariery.com

Politechnika Warszawska
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19
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21-23
25

E: bks@up.krakow.pl

T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
T: 71 36 80 885

Akademia Kompetencji

Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38, Łódź

Safari Kariery- cykl spotkań branżowych : „Wytrop pracę w branży IT

Uniwersytet Ekonomiczny, budynek
DCINiE ul. Komandorska 118/120 Wrocław

Uniwersyteckie Spotkania
Z Rynkiem Pracy
Dzień Otwarty Uniwersytetu
Warszawskiego

BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa

www.spotkania.uw.edu.pl

Dzień Kariery Romanisty

KUL, Collegium Norwidianum
Aleje Racławickie 14 Lublin

T: 81 445 43 45
E: ifr@kul.pl, kariera@kul.pl
www.kul.pl/biurokarier

Dzień Chiński

KUL, Collegium Norwidianum Aleje
Racławickie 14 Lublin

Studium Praktycznej Nauki Językow Obcych

Maj 2015
www.targi.praca.pl
07
Stowarzyszenie Studentów BEST
T: 22 234 50 22, E: BEST@BEST.warszawa.pl

T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
www.biurokarier.wroclaw.pl/strefa-studenta/targi-pracy
Katarzyna Kowalczyk T: 94 347 89 28
Krzysztof Głowacki T: 502 464 461
T: 32 237 20 75;
T/F 32 237 15 59
E: kul@kul.pl
T: 81 445 41 10
T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
E: kariery@swsz.katowice.pl

E: kariery@swsz.katowice.pl

19

27-28

„Kariera na językach”
– językowe targi pracy

Collegium Novum UAM
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Akademia Kompetencji

Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38, Łódź

Safari Kariery- cykl spotkań branżowych : „Wytrop pracę w branży IT

Uniwersytet Ekonomiczny, budynek
DCINiE ul. Komandorska 118/120 Wrocław

Aktywne Wakacje

Dziedziniec UW Krakowskie

T: 81 445 42 29
F: 81 445 42 27 / E: spnjo@kul.pl
T: 61 829 25 11
E: bkarier@amu.edu.pl
www.biurokarier.amu.edu.pl
T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
T: 71 36 80 885

Czerwiec 2015
07

Mentoring dla studentów

Uniwersytet Ekonomiczny, budynek
DCINiE ul. Komandorska 118/120 Wrocław
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T: 71 36 80 885
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Marzec 2015

językowych w 2015

Wrzesień 2015
Europejski Dzień Języków

Goethe-Instytut Krakau

www.goethe.de/krakau

Poznaj obcą kulturę, ciekawe
miejsca oraz język
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„Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości”
–ogólnoakademickie targi pracy
Inżynierskie Targi Pracy
na Politechnice Krakowskiej
Akademickie Targi Pracy
Trójmiasto 2015
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Uniwersytet Ekonomiczny, budynek
DCINiE ul. Komandorska 118/120 Wrocław
Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
KUL, Kolegium Jana Pawła II

T: 81 445 39 45 / 81 445 39 42
E: niderlandystyka@kul.pl
www.kul.pl/niderlandystyka
www.biurokarier.wroclaw.pl/strefa-studenta/targi-pracy
T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
T: 81 445 43 71
E: kariera@kul.pl
T: 61 829 25 11
E: bkarier@amu.edu.pl
www.biurokarier.amu.edu.pl
E: targibk@pk.edu.pl

• INDEKS

22
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z Pracodawcą
Uniwersyteckie Targi Pracy
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