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językowy rynek pracy!
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językowych z różnych branż w Polsce i za granicą.

Agnieszka Musiał-Terlecka, Redaktor naczelny LJG.

Linguajob to docelowe źródło kandydatów –
specjalistów językowych i gwarant efektywnej
rekrutacji. Wspieramy pracodawców głównie
z sektorów SSC, BTO, BPO, Finance & Accounting, Sales,
Back Office w działaniach rekrutacyjnych poprzez
rozwiązania multilingual network solutions oraz
employer branding na językowym rynku pracy.
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LANGUAGE JOB
OUTLOOK

Atuty językowego rynku pracy

Po zakończeniu studiów o profilu filologicznym, wielu młodych ludzi
staje przed wyzwaniem jakim jest znalezienie pierwszej pracy. Realia
rynku pracy zmuszają ich do podejmowania śmiałych decyzji związanych
z orientacją swojej kariery zawodowej, niejednokrotnie zmieniając
jej kurs ze świata nauk humanistycznych do kierunków bardziej
technicznych. Jedno jest pewne: atutem absolwentów kierunków
filologicznych jest znajomość języków obcych i to właśnie tę znajomość
będą chcieli wykorzystać w pracy. Z pewnością ważnym argumentem
przy wyborze ofert pracy będzie więc możliwość zachowania kontaktu
z językiem. Atutem pracy w SSC/BPO są nie tylko rozbudowane
programy wdrożeniowe ale przede wszystkim szkolenia pozwalające
na zdobycie wiedzy w obszarach: księgowości, IT, zarządzanie
zamówieniami, HR, analiza danych czy obsługa klienta.

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 ww 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.

Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
Szukaj inspiracji dla Twojej kariery
w AKTUALNOŚCIACH LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/kariera news
Językowy Serwis Pracy
Language Jobs & Talents Recruitment
Szukaj ofert pracy z j. obcym
Daj się znaleźć przyszłemu pracodawcy.
Zarejestruj się
Stwórz profil specjalisty językowego
Załącz VIDEO CV
Ustaw JOB SEARCH AGENT – oferty pracy
na Twój adres e-mail

STREFA KANDYDATA

Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
systematycznie wzrasta. Inwestorzy doceniają wysoki poziom edukacji
na polskich uczelniach ale również biegłą znajomość języków obcych
polskich absolwentów. Okazuje się, że 78% osób aktualnie zatrudnionych
w centrach usług wspólnych jest skłonna polecić pracę w tym sektorze
swoim znajomym. 81% - myśląc o przyszłości zawodowej-wiąże ją
z branżą SSC. Jednocześnie sektor ten jest słabo rozpoznawalny przez
osoby, które poszukują zatrudnienia. Tylko 1/3 potencjalnych kandydatów
planuje rozwój zawodowy w tym sektorze.

Wśród wielu dostępnych ofert, pasjonaci języków obcych mogą natrafić
ofertę pracy w Centrum Usług BPO lub ITO. Ale co właściwie kryje się
pod hasłami typu „Konsultant Helpdesku” czy „Operator Monitoringu”?
Do kogo oferta jest skierowana? Na tego typu stanowiskach dobrze
odnajdą się osoby komunikatywne, z pewnością pomoże też umiejętność analitycznego myślenia oraz ogólne zainteresowanie komputerami.
Wszystkie potrzebne umiejętności techniczne zostaną przekazane podczas szkoleń wewnętrznych.

Słownik pojęć:
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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.
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Agnieszka Musiał-Terlecka

PERSONAL
BRANDING

Jak świadomie
kreować swój wizerunek?
„Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem
zewnętrznego błysku, ale sprawą jakości całej konstrukcji.”

Agnieszka Musiał-Terlecka

• stwórz slogan charakteryzujący Cię w unikalny sposób
np. „Jestem ekspertką od prowadzenia trudnych rozmów”
zamiast „Jestem specjalistką w dziale obsługi klienta”
• wybierz grupy docelowe świadomej komunikacji:
bezpośredniej i online;
• dokumentuj swoje osiągnięcia, zawsze miej pod ręką
swoje „portfolio”;
• stwórz odpowiedni profil na LinkedIn i zastanów się dwa razy
zanim coś kontrowersyjnego opublikujesz na Facebooku;
• pomyśl o blogu. Jeżeli Twoją pasją jest Twoja specjalizacja,
pisz o tym, jeżeli masz inne pasje, także rozważ stworzenie bloga;
• ubieraj się stosownie do sytuacji, ale zawsze jak człowiek sukcesu.
Strój bowiem wpływa na Twoją podświadomość
i może dodać Ci pewności siebie.

Werner Niefer (1926-93), prezes zarządu Mercedes Benz AG

Proces poszukiwania swojej drogi zawodowej jest sprzężony
ze świadomością własnego potencjału, którego zdefiniowanie
nakreśli kierunki rozwoju kariery zawodowej. Personal Branding
jest już dziś koniecznością i wzmocni nasz wizerunek na rynku pracy.

Tu musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Kim jestem?
•
•
•
•

Jakie są moje umiejętności?
Jakie są moje pasje i talenty?
Jakie mam mocne strony?
Jakie są moje unikalne wartości?

Jak mnie postrzegają?
• Jak buduję relacje zawodowe (co mówią o mnie koledzy
i koleżanki z pracy, co mówi przełożony, co mówią klienci, branża)?
• Jak buduje swoje relacje osobiste (co mówią o mnie znajomi, rodzina)?
• Jaka jest moja obecność i reputacja online?
Co chcę osiągnąć?
• Jaki mam cel, wizję siebie?
• Co mój wizerunek ma o mnie powiedzieć?
• Do kogo komunikuję? Kto ma być odbiorcą?

STREFA KANDYDATA

Weź kartkę papieru
i do dzieła!
Zacznij kreować
swój wizerunek
świadomie!

Faza druga: Wykreowanie marki i wprowadzenie na „rynek”

STREFA KANDYDATA

Faza pierwsza: Analiza.
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DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA
FRANCJA-POLSKA
I realizuj z nami swoje projekty!

#KREATOR KARIERY
Zaplanuj swoją przyszłość zawodową
„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
Planowanie własnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego jest dziś już koniecznością.
Znajomość języków obcych poszerza możliwości realizacji kariery zawodowej w różnych
obszarach biznesu, od sektora SSC/ BPO, IT, dział eksportu, księgowość czy HR.

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!

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

Planning zawodowy:
Kierujemy się zasadą, iż wyłącznie praca, która jest naszą pasją prowadzi do
samorealizacji. Każdy profil zawodowy
traktujemy wnikliwie i indywidualnie
Przeprowadzimy analizę elementów,
które pomogą stworzyć dla Ciebie
indywidualny planning zawodowy:
• 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.

Przygotowanie do rozmowy
rekrutacyjnej:

Scoring zawodowy:

• zidentyfikowanie i pomoc
Jesteś zaproszony na rozmowę
w poszukiwaniu pracy
rekrutacyjną i chcesz zwiększyć • analiza źródeł pracy i ocena
swoje szanse na wymarzoną pracę?
ich efektywności
• propozycja ofert pracy
Spotkaj się z naszym Konsultantem:
w oparciu o Twój profil
zawodowo-kompetencyjny
• dopracujemy scenerio rekrutacyjne • odpowiemy na pytanie:
• wprowadzimy w tajniki etykiety
Jak skutecznie odpowiedzieć
rekrutacyjnej
na ofertę pracy?
• przygotujemy Cię do negocjacji
ważnych dla Ciebie obszarów
Zgłoś się do nas :
oferty pracy.
• Wyślij zapytanie na adres:
Dokumenty aplikacje:
kandydat@linguajob.pl
profesjonalne CV i list
• Skontaktujemy się z Tobą
motywacyjny-tłumaczymy
i zaproponujemy
dossier aplikacyjne
indywidualne spotkanie.

na ponad 22 języki.

Zidentyfikowanie Twojego profilu zawodowego, pozwoli na precyzyjne
przygotowanie Twoich dokumentów
aplikacyjnych, które najlepiej przedstawią zdobyte kompetencje jak i predyspozycje osobowościowe.

Stowarzyszenie Francja-Polska
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
budowanie i pogłębianie relacji między Polską a Francją,
a także innymi krajami Frankofonii
promocja studiów francuskojęzycznych w Polsce i tworzenie
pozytywnego wizerunku ich absolwentów
integracja członków Stowarzyszenia poprzez wspólne
inicjatywy oficjalne i towarzyskie.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM TO:
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.

Wspierają nas m.in. Ambasada Francji w Polsce,
Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Instytut
Francuski w Polsce, Orange, Leroy Merlin, Auchan,
Bonduelle, Carrefour, Mazars, L’Oréal czy Renault.

popularyzuje wiedzę o świecie Frankofonii, a od 2010 r.
promuje w Polsce Igrzyska Frankofonii – jedną z 10 największym imprez sportowych świata (4000 sportowców
z 80 krajów, 500 mln telewidzów), której najbliższa edycja
odbędzie się w Kanadzie w 2021 r.
jest inicjatorem lub partnerem projektów polsko-francuskich: np. kampania „French Touch, La Belle vie”, Spotkania
Warszawskie na Zamku Królewskim
stale aktualizuje Rocznik Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych, unikalną bazę wykwalifikowanych pracowników
wspiera wydarzenia charytatywne (np. Akcję Pajacyk
organizowaną przez PAH)
promuje naukę języka francuskiego (m.in. poprzez unikalny
portal www.mowimypofrancusku.pl liczący już 280 000
unikalnych użytkowników)
wspiera projekty kulturalne np. „Dalida-pieśń miłości”
Justyny Bacz, czy „C'est si bon” Ch. Schittulli i B. Hołowni
organizuje otwarte wydarzenia popularyzujące francuską
kulturę (np. pokazy filmów, turniej gry w boules, itp.)

NASI CZŁONKOWIE
Członkowie Stowarzyszenia to absolwenci studiów
realizowanych 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
www.mowimypofrancusku.pl
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THE WINNER’S!
Jak napisać skuteczne CV?

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.

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.

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 pra- Kandydaci, których poziom znajocy i konkurencji wśród ekspertów. mości języka obcego nie jest wystarczający, robią co mogą aby
„Little Hairs” – BASIC Jakie błędy atrakcyjnie opisać swoje braki. Zdanajczęściej popełniają przyszli pra- rzają się w CV takie wpisy jak: Spacownicy? Wśród często występu- nish - survival (kandydat zapytany
jących w CV można wymienić: mało o co chodzi wytłumaczył, że poczytelny układ życiorysu, niepro- trafi powiedzieć „Dos cervezas, por
fesjonalne zdjęcie lub jego brak, favor” co oznacza „dwa piwa poprozbyt długie CV, niepoprawny styl, szę”), język angielski - podstawowy,
za mało lub za dużo istotnych z tendencją do biegłości lub pobyt
informacji w CV, nieaktualny numer w Irlandii zrobił swoje.

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

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-

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
nadaję”, zostanie odłożony na bok.

5. Używaj czasowników – ożywią Twoje CV- jak na przykład przygotowałem,
nadzorowałem, osiągnąłem itp.

1. 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.
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.

6. Używaj liczb - nic nie przyciągnie
wzroku potencjalnego 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.

STREFA KANDYDATA

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.

10. 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.

Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl
Czytaj więcej w PRZEWODNIKU KANDYDATA na LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/aktualnosci
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Jagoda Zygiert

Jagoda Zygiert

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością języka angielskiego
oraz znajomością innych języków obcych w 2017
roku (brutto w PLN)

RAPORT

Wynagrodzenia osób ze znajomością j.obcych.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych
w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej
niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje
w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Partner badania: interia.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach
(m.in. poprzez moduł „Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne
należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.
Według Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń przeprowadzonego
w roku 2017, mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników
z zaawansowaną znajomością języka angielskiego (C1/C2) wynosiła 6
076 PLN. Połowa tej grupy badanych
zarabiała w przedziale od 4 200 PLN
do 9 600 PLN brutto miesięcznie. Niższe płace otrzymywali pracownicy o
średnio-zaawansowanej znajomości
języka angielskiego. Mediana ich zarobków wynosiła 4 210. Natomiast
mediana zarobków pracowników
znających ten język na początkowym
poziomie wyniosła 3 600 PLN, a bez
znajomości 3 493 PLN.
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Na kolejnym wykresie zaprezentowano mediany zarobków osób, które zadeklarowały
znajomość języka angielskiego przynajmniej
na poziomie średnio-zaawansowanym oraz
przynajmniej podstawową znajomość innego
języka obcego. Mediana zarobków osób znających język angielski i francuski na poziomie
średnio-zawansowanym wynosiła 5 645 PLN.
Najwyższe płace otrzymywali pracownicy,
którzy obok znajomości języka angielskiego,
posługiwali się również językiem niemieckim
i francuskim na poziomie zaawansowanym.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Poniższy wykres prezentuje mediany zarobków pracowników na wybranych stanowiskach ze znajomością języka angielskiego na różnym poziomie. Więcej danych na
temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych
stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.
Wykres 3. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach osób z różną znajomością języka
angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Z przedstawionych powyżej danych nie należy jednak wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych
czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różną znajomością
języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku (brutto w PLN)

Pracownicy, którzy deklarowali
znajomość języka niemieckiego
na poziomie zaawansowanym,
otrzymywali zarobki w wysokości
5 876 PLN. Osoby z podstawową
znajomością tego języka zarabiały 4 100 PLN

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich
ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi
słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe,
a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75%
osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;
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.

Jagoda Zygiert
Sedlak & Sedlak
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Anna Jędrzejczyk

NAUKA JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
w przyjemny sposób!

Anna Jędrzejczyk

STREFA KANDYDATA

Większość osób uczy się języka obcego przez rozwiązywanie różnego rodzaju ćwiczeń gramatycznych
i leksykalnych. Współcześnie istnieją
jednak o wiele przyjemniejsze sposoby nauki języka, a szczególnie języka
niemieckiego. Poniżej lista najważniejszych propozycji.

pach. Oprócz tego znajdziecie tam
praktyczne informacje, jak stworzyć
ciekawą ofertę, reklamę oraz biznesplan w języku niemieckim. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego,
że słowa, które „wydają się takie
same” w języku polskim i niemieckim, nierzadko mają w tych językach
inne znaczenia. Np. „patriotyczny”
1. Śpiewanie piosenek.
w języku polskim oznacza osobę,
która jest zaangażowana w sprawy
Raz w miesiącu w Warszawie od- polskie oraz kocha swoją ojczyznę.
bywają się wieczory z piosenkami Jest to przymiotnik, który jest poniemieckimi organizowane przez zytywny. Jeśli w Niemczech określi„Niemiecki oczami Polki”, gdzie moż- cie kogoś „patriotycznym”, wiedzcie
na posłuchać niemieckich piose- o tym, że jest to negatywne okrenek, zaśpiewać je oraz nauczyć się ślenie. „Patriotyczny” dla Niemców
ciekawych wyrażeń. Na przykład to „nacjonalistyczny”, czyli nawiązuwyrażenie „den Hof machen“ ozna- jący do czasów Hitlera, dyskryminacza dosłownie „robić dziedziniec”, cji innych ras. Zamiast przymiotnika
a w przenośni „flirtować z kimś”. „patriotyczny” używajcie zatem słoTakie wyrażenie można znaleźć wa „niemiecki”. To wzbudza bardziej
w piosence „Mężczyźni to świnie” pozytywne odczucia. Niby to samo,
(Männer sind Schweine) zespołu die a jednak coś innego! Wejdźcie
Ärzte. Posłuchajcie tej piosenki kil- w świat języka obcego, a zobaczycie,
ka razy, a na pewno zapamiętacie że… nie wszystko jest takie, jak się
to ciekawe wyrażenie!
Wam wydaje.

Gleich wird es dunkel, bald ist 3. Analiza grup niemieckich
es Nacht, da ist ein Wort der Warnung na Facebooku.
angebracht. Männer sind Schweine.
Dołączcie do jakiejś grupy na Face2. Analiza reklam.
booku, której członkowie w pisowni
posługują się językiem niemieckim.
W Niemczech można znaleźć wie- Zabawa i interakcja z drugim człole przykładów ciekawych, a cza- wiek gwarantowana! Polecam!
sem wzruszających reklam. Do zabawnych reklam można zaliczyć
serię filmików supermarketu EDEAnna Jędrzejczyk
KA, których głównym bohaterem
Autorka książek „Znasz angielski?
jest staruszek czerpiący radość
Poznaj niemiecki! Kompendium
z życia. Świetny materiał do na- językowo-kulturowe” oraz „Niemiecki
uki najprostszych przymiotników
w marketingu. Marketingdeutsch”
w języku niemieckim. Staruszek bowiem, widząc towary w supermar- Książki dostępne na www.poltext.pl
kecie, określa je jako „geil“, „super“,
oraz w najlepszych
„frisch“, czyli „fajny”/„odlotowy”, „suksięgarniach w Polsce.
per”, „świeży”. Sięgnijcie również do
książki „Niemiecki w marketingu”,
Profil na Facebooku: Niemiecki
gdzie znajdziecie przykładowe reoczami Polki z elementami
klamy umieszczone na billboardach
języka angielskiego
w Niemczech oraz w różnych skleBlog: angielski-niemiecki.com
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PROJEKT

„U Progu Kariery”
Akademickie Biuro Karier
Uniwersytetu Pedagogicznego
pomaga studentom i absolwentom
odnaleźć się na wymagającym rynku pracy
poprzez realizację następujących zadań:
• udzielanie fachowego doradztwa indywidualnego
studentom i absolwentom
• organizację warsztatów i szkoleń w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia
niezbędnych umiejętności interpersonalnych
• pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
(CV, list motywacyjny)
• dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach
podnoszenia kwalifikacji
• prowadzenie serwisu internetowego łączącego
pracodawców ze studentami i absolwentami
• organizację wydarzeń mających na celu przybliżenie
studentom i absolwentom wymagań rynku pracy
oraz szans stojących przed nimi.
Akademickie Biuro Karier obecnie realizuje Projekt
„UProgu Kariery”, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji studentów i studentek Uniwersytetu Pedagogicznego. Projekt zapewnia kompleksowe i indywidualne wsparcie zgodne z profilem
studiów obejmujące: doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające kompetencje potrzebne do wejścia
na rynek pracy oraz eventy poszerzające wiedzę
o rynku pracy.

Studenci przystępujący do Projektu mogą
skorzystać z następujących form wsparcia:
• Indywidualne Poradnictwo - spotkania z doradcą
zawodowym mające na celu m.in. zbadanie
poziomu kompetencji społecznych, identyfikację
potencjału zawodowego i ocenę preferencji
zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki
rozwoju zawodowego i stworzenie
Indywidualnego Planu Działania,
• Indywidualne Poradnictwo w zakresie
zakładania działalności gospodarczej - forma
skierowana do studentów zainteresowanych
prowadzeniem własnej działalności >>>

•

•

•
•

gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie
Indywidualnego Planu Działania pod kątem
założenia własnej firmy,
Warsztaty i szkolenia wspomagające rozwój
kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek
pracy i funkcjonowanie w nim (umiejętności
psychospołeczne, inaczej nazywane
kompetencjami miękkimi dotyczące np. wysokiej
komunikatywności, umiejętności budowania
relacji, konstruktywnego radzenia sobie
ze stresem, umiejętność świadomego zarządzania
potencjałem i talentami itp.),
Indywidualny Plan Działania (IPD – dokument
opracowywany przez Uczestnika Projektu przy
współpracy z doradcą zawodowym, obejmujący:
określenie głównego celu zawodowego, celów
alternatywnych do celu głównego, wraz z podaniem
zakresu i terminów realizacji działań i zadań
cząstkowych powiązanych ze sobą
w sposób logiczny,
Spotkania z ludźmi biznesu,
Targi pracy.

Wsparcie udzielane w Projekcie pomoże studentom
i studentkom określić miejsce na rynku pracy, w którym będą chcieli istnieć oraz pozwoli im nabyć kompetencje wspomagające wejście na rynek pracy.
Projekt „UProgu Kariery” będzie realizowany do końca czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kontakt
Akademickie Biuro Karier
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2 , tel. 12 662 60 23
www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny
e-mail: abk@up.krakow.pl,
doradcy.zawodowi@up.krakow.pl
www.abk.up.krakow.pl

Pologne
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TŁUMACZ
– zawód idealny?

Jesteś otwarty i towarzyski czy raczej zamknięty w sobie?
Wolisz domowe zacisze czy gwarną salę konferencyjną?
Nie widzisz życia poza pracą czy szukasz równowagi
między pracą a życiem rodzinnym? Zawód tłumacza
oferuje tak szerokie możliwości, że każdy może odnaleźć
w nim swoją drogę. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście
doskonała znajomość języka polskiego (sic!) i obcego oraz
gotowość do nieustannego poszerzania wiedzy, ale także
odrobina „wiedzy technicznej”.
Bardzo często można spotkać się z opinią, że znajomość języka obcego wystarczy, by być dobrym
tłumaczem. Nic bardziej błędnego! Oczywiście nie
ulega wątpliwości, że solidne przygotowanie językowe jest podstawą dobrego tłumaczenia, ale to nie
wszystko. Każdy dobry tłumacz wie, że tłumaczenie,
to nie przekładanie słów lecz komunikatów. To właśnie ta umiejętność jest najcenniejsza i tego właśnie
uczymy w naszej Szkole.
Jak zostać tłumaczem?
Jeśli czujesz, że Twoja znajomość języka obcego umożliwia Ci zrozumienie praktycznie każdego
napotkanego tekstu i jeżeli potrafisz w tym i w ojczystym języku wyrazić (na piśmie czy w mowie)
każdą swoją myśl swobodnie i precyzyjnie, to znak,
że masz zadatki na dobrego tłumacza. Aby jednak
zbudować odpowiedni warsztat pracy, uświadomić sobie możliwe pułapki, poznać dobre praktyki
i nie wyważać otwartych drzwi, należy skorzystać
z pomocy doświadczonych tłumaczy i dydaktyków.
W Szkole Tłumaczy UAM pokazujemy naszym Słuchaczom, jak to zrobić, dzielimy się pomysłami, udzielamy wskazówek i żywo dyskutujemy nad niektórymi rozwiązaniami. Większość naszych absolwentów
ukończyła wcześniej studia filologiczne, a mimo
to zdecydowała się na studia w Szkole Tłumaczy
UAM. Jako filolodzy byli być może jeszcze bardziej
świadomi tego, że droga do stania się dobrym tłumaczem wiedzie w nieco innym kierunku, że trzeba
zabrać ze sobą wszystkie zdobyte narzędzia filologiczne, by dopiero przy naszej pomocy budować
swój warsztat tłumacza.

Dlaczego akurat Szkoła
Tłumaczy UAM?
Jesteśmy jednostką, która od ponad 25 lat (wcześniej jako Szkoła
Tłumaczy i Języków Obcych UAM)
zajmuje się kształceniem tłumaczy pisemnych i konferencyjnych
według najlepszych standardów.
Naszą misją jest kształcenie profesjonalnych tłumaczy, dlatego zajęcia w naszej Szkole mają charakter
praktyczny, a teoria jest elementem
wspierającym ćwiczenia. Zajęcia są
prowadzone przez czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych i konferencyjnych, którzy oprócz wiedzy
merytorycznej, są w stanie przekazywać Słuchaczom także wiedzę
o dobrych praktykach rynkowych
i realiach pracy w zawodzie. Choć
słyszy się, że rynek tłumaczeń jest
nasycony, nasi absolwenci dzięki
świetnemu przygotowaniu i warsztatowi znajdują się na nim bardzo
dobrze – z powodzeniem przystępują do państwowego egzaminu na
tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości, są chętnie
zapraszani do współpracy w tłumaczeniach konferencyjnych, z sukcesami startują w konkursach na stanowiska w instytucjach unijnych.
Cieszymy się, że nasza praca przekłada się na sukcesy naszych Słuchaczy będących świetnymi specjalistami w swoim fachu. Dołącz
do nas! Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej o studiach i kursach
w naszej ofercie.
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PRACOWNICY ZE ZNAJOMOŚCIĄ
FRANCUSKIEGO SĄ NA WAGĘ ZŁOTA!
250 000 stworzonych miejsc pracy przez firmy
z kapitałem francuskim w Polsce, a będzie jeszcze więcej…
Francja to trzeci inwestor zagraniczny w Polsce, z łącznym kapitałem przekraczającym 80 mld złotych. Nakłady
te pozwoliły na stworzenie blisko 250 000 bezpośrednich miejsc pracy i kolejnych kilkuset tysięcy u dostawców
i partnerów lokalnych. Firmy z kapitałem francuskim nadal chcą się rozwijać, co wymaga zwiększenia liczby pracowników. Podczas ubiegania się o pracę we francuskiej firmie znajomość języka francuskiego będzie atutem
i sposobem na wyróżnienie się spośród innych kandydatów. Tylko 3% populacji w Polsce deklaruje znajomość
języka francuskiego na poziomie dobrym - wniosek – pracownicy ze znajomością francuskiego są na wagę złota!
Języki obce to kluczowe
kompetencje przy rekrutacjach
do firm międzynarodowych
Poszukując kandydata dobry
rekruter zawsze będzie miał
na względzie nie tylko umiejętności ale również kulturę
i specyfikę firmy, w której miałaby dana osoba pracować.
To samo dotyczy rekrutacji do
firm międzynarodowych, które
w coraz większej liczbie są obecne w Polsce, w szczególności
w dużych miastach. Przy aplikowaniu do takich firm podstawowym wymogiem jest bardzo
dobra umiejętność posługiwania
się językiem angielskim, któremu
powinna towarzyszyć znajomość
drugiego języka obcego. Poszukiwane są osoby gotowe pracować
w międzynarodowym zespole.
Pracodawcy najczęściej oczekują, by kandydat posiadał znajomość drugiego języka na poziomie średniozaawansowanym
w mowie i piśmie. Do osiągnięcia
takiego poziomu nie musisz kończyć studiów romanistycznych,
wystarczy dobry kurs językowy
lub cykl szkoleń.

Z francuskim
lepiej zarabiasz!
Możliwości pracy dla osób władających językiem francuskim jest coraz
więcej. Ogłoszenia zamieszczają banki, firmy konsultingowe, outsourcingowe, międzynarodowe kancelarie, które tworzą specjalne działy, tak
zwane „french deski” obsługujące francuskojęzycznych klientów czy firmy przemysłowe poszukujące asystentów działów lub handlowców mówiących w języku Moliera. Płace osób znających jeszcze inny język obcy
oprócz angielskiego są wyższe, niż pensje osób bez znajomości drugiego
języka. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń różnice między
pensjami osób władających tylko angielskim, a płacami pracowników,
którzy znają francuski jako drugi język obcy oscylują w granicach 1000
zł brutto. Różnice te są jeszcze bardziej widoczne w przypadku stanowisk kierowniczych. Francuski jako drugi język obcy na pewno pomoże Ci
w rozwoju kariery i sprawi, że będziesz bardziej atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców.
Francuski w biznesie – podstawowe zwroty:
To jest firma rodzinna.
Firma popsiada swoje
filie w wielu krajach.
Firma zatrudnia 650 osób.
Czy może Pani/Pan powtórzyć
numer telefonu?
Czy możemy się umówić
na spotkanie?
Czy ma Pani/Pan
swoją wizytówkę?

C’est une entreprise familiale.
La société possède des filiales
dans plusieurs pays.
L’entreprise emploie 650 salariés.
Pouvez-vous répéter votre
numéro de téléphone?
Pouvons-nous fixer
un rendez-vous ?
Avez-vous votre carte de visite,
Madame/Monsieur ?
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Improving
today.
Transforming
tomorrow.
ArcelorMittal
Business Center of
Excellence Poland
Business Center of Excellence Poland
(BCoE)* is the business center for
ArcelorMittal Group – the biggest steel
producer in the world.
We are looking for interns and
employees to the departments:

Paid
internship
full of challenges
and ambitious
tasks

Working
with the best
specialist

Professional
trainings

Language
courses and
e-learnings
platforms

Food
vouchers

Internship
program

Support
for combining
work and
study

Long-term
cooperation with
possibility
to grow within
the company

Achieving
experience
in international
environment

Developing
new skills and
competencies

Accounting
IT (SAP)
Procurement support
HR & Payroll
with knowledge of foreign languages:
English, German, French, Spanish,
Czech, Italian, Romanian and Dutch.

Apply to:

bcoe.career@arcelormittal.com
or check our current job offers on our website:

bcoe.arcelormittal.com
(BCoE)* – previously ArcelorMittal Shared Service Centre Europe.
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NAJWIĘKSZY DZIAŁ HANDLOWY
W REGIONIE SZUKA PRACOWNIKÓW!
Jak wygląda praca w Dziale Sprzedaży? Jakie
korzyści i benefity płyną z bycia częścią zespołu
firmy EKO-OKNA S.A oraz dlaczego warto wziąć
udział w rekrutacji do największego działu
handlowego w regionie? Na te i wiele innych pytań odpowiada Renata Kańczok,
Kierownik Działu Sprzedaży w EKO-OKNA S.A.
Największy pracodawca na Śląsku prowadzi obecnie
rekrutację do Działu Sprzedaży. Poszukiwane są
osoby ze znajomością języka włoskiego, francuskiego,
holenderskiego lub niemieckiego.

Dział Sprzedaży szuka pracowników
Jesteśmy jednym z czołowych europejskich producentów
stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie działamy na
33 rynkach eksportowych i mamy 5,5 tys. partnerów
handlowych, zatrudniamy 4 tys. ludzi w tym ponad
300 w dziale sprzedaży. Liczby mówią same za siebie.
Firma stale się rozwija, więc naturalną koleją rzeczy
jest to, że potrzebujemy nowych pracowników.
W roku poprzednim, z sukcesem udało nam się zatrudnić
100 specjalistów operujących językami obcymi. W tym roku
kontynuujemy rekrutację na stanowiska w Dziale Sprzedaży.
Nadal poszukujemy osób, które posługują się językami:
holenderskim, włoskim, francuskim lub niemieckim
na poziomie min. B2.- mówi Renata Kańczok, Kierownik
Działu Sprzedaży w EKO-OKNA S.A.

Na czym polega praca w Dziale Sprzedaży?
Na co dzień odpowiedzialni jesteśmy za nawiązywanie
i utrzymywanie kontaktów z naszymi klientami, zarówno
tymi w Polsce, jak i za granicą. Dokładniej rzecz ujmując,
zajmujemy się wyceną stolarki oraz znajdowaniem
coraz to nowszych możliwości jej zbycia. Ponadto
zdobywamy i doskonalimy wiedzę na temat takich
produktów jak okna, drzwi, rolety, bramy, które tworzone
są na najwyższej jakości komponentach. Oprócz Kornic,
posiadamy biura w Łodzi, Katowicach, Bielsku-Białej,
Rybniku i we Wrocławiu, które zajmują się wyłącznie
obsługą klienta eksportowego, gdzie także proponujmy
zatrudnienie – wyjaśnia R. Kańczok.

Korzyści
Elastyczny wymiar godzin, miła atmosfera, czy też
obcowanie z ulubionym językiem to być może często
powtarzane frazesy, jednak sama widzę jak dobrze sprawdzają
się w pracy. Nasi pracownicy, oprócz nieustannego operowania,
a tym samym doskonalenia języka obcego, kontaktu
z ciekawymi ludźmi mogą działać w komfortowej atmosferze.
Mają możliwość bycia częścią rozwoju innowacyjnej firmy
i zarabiać z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Średnie
wynagrodzenie po roku pracy w naszym dziale to 5790 zł
brutto – zaznacza Renata Kańczok.
Jakie jeszcze benefity oferuje firma?
Osoby, które zdecydują się na pracę u nas, oprócz przejrzystych
warunków płacy i pracy, możliwości ciągłego rozwoju,
czy też udziału w ciekawych projektach, kursach i szkoleniach
mogą korzystać m.in. z bogatego pakietu socjalnego
(pakiet dla noworodka, paczki świąteczne, żłobek partnerski),
karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, imprez
kulturowych oraz zapisać się do naszych drużyn sportowych.
Nasi pracownicy korzystają także z naszej sieci transportu
do zakładu pracy, która obecne jest największą na Śląsku
- dodaje na koniec Kierownik Działu Sprzedaży w EKO-OKNA
S.A., Renata Kańczok.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania
dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail
rekrutacja@ekookna.pl lub dzwonienia po numer
telefonu +48 32 415 43 38.
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Everyday
stories
Sitel Group is one of the world’s largest
customer experience companies. We are
comprised of industry-leading firms providing
business process outsourcing, digital marketing,
training and talent management, technology

Since our very early steps of the
company’s existence, we believed
that our employees are the most
important factor driving our
business on the road to success.
Our motto is People First. Below,
you can get to know four separate
stories of SITEL employees and
see for yourself, that it is worth
joining us and staying for longer.

Virgil

and innovation, consulting and analytics
solutions. We are dedicated to helping clients
effectively harness the industry’s explosive
digital transformation and consistent in
delivering outstanding customer experiences

Lukasz

He has been working at SITEL for the last 5 years and like 95%
of all SITEL employees; he as well began his journey as a normal
customer support agent. At the beginning of his career, Łukasz
simply answered calls and did what he was supposed to do. After
some time, he noticed intriguing messages on the company’s email
box. Each month, more less 3 to 5 times, all our employees are sent
promotion proposals. With 850 employees, the rotation is constant. Employees are
frequently promoted releasing their positions to the next eager colleagues. In 2017,
we have recorded over 50 promotions. Łukasz participated in internal development
programs and assessments courses. After several attempts, he was promoted to
a Team Manager Position. Since then, he managed a team of 15 people. With time,
Łukasz gained the needed experience and lead his teammates to the best of their
performance. Today, he is an Operations Manager to one of the most important
project at SITEL Polska, where he manages a successful team of 80 specialists.

Virgil came to Poland 6 years ago, but
what can a person with Romanian
language at C2 level do in Warsaw?
Straightway Virgil went looking for an
international call center and it only took
him several days to find a job He was hired as customer technical
support for RTV equipment users at SITEL Polska. After two weeks
of intensive training, Virgil started his journeys as a Customer Service
Professional. Six years have passed since that day and he has made
a name for himself, as everyone knows him in the company. He
managed to perfectly integrate himself into the SITEL environment,
infecting everyone with his sunny Romanian optimism. Virgil always
actively participates in all company events such as: kart racings, sport
competitions, or integration trips. In the meantime while being our
sunshine, he learnt Polish and improved his English skills. Wrapping it
up, when Virgil began his adventure in SITEL he only spoke Romanian.
Presently he speaks 3 languages, whereby SITEL Polska supports 19.

The third story is about Krzysztof. He
is known by almost each SITEL Polska employee,
as he hired a large group of them, while being on
a Recruitment Specialist position. Krzysztof, like
our two previous colleagues, has also started
his career with Sitel as a Customer Service
Specialist. As his hobby was always photography,
nevertheless he has always had interests in HR. So
as soon as there was a vacancy in the HR Department he seized the moment and
took part in the recruitment process, for the position of a Recruiter. He succeeded
in the first attempt. Eureka! Of course, after winning the competition, he still had to
learn a lot of things. During the initial year as a Junior Recruiter, he could depend on
his more experienced colleagues to receive as much support he needed. Today, he
is already a specialist who independently conducts complex recruitment processes.
Krzysztof is a great example of how much care SITEL puts in for possible paths of
development for its employees. All you have to do is be persistent in your decision
making, work hard and pursue your goals. As they say, sky is the limit.

Is a SITELer for over 4 years now, she successfully combined work with studies - Faculty
of German Studies at the University of Warsaw. Every month her work schedule is
diligently organized, so that it fits in 100% with her university lifestyle. For the first two
months of employment - during the summer holidays Zuza worked full-time. After
the holidays, when the academic year began, she re-designed her work schedule and
continued to work at SITEL as a part time employee. Whenever Zuza gets a chance
to work full-time during her holiday season, she never loses the opportunity to do
so. Zuza and hundreds of other students currently working at SITEL Polska never
have any problems adjusting work hours with their university classes. As well, the remuneration for the work
is a testimony to the fact that it is worth getting a job still as a student, combining simultaneous education,
professional experience and financial independence. First and foremost SITEL offers you stability!

If you want to become
a part of our team
please send
your resume via
https://jobs.sitel.com
Our HR troops
will be in touch.
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SZUKAJ PRACY
U NAJLEPSZYCH!

AB B
Location: Kraków, Warszawa, Łódź,
Aleksandrów Łódzki, Wrocław,
Katowice, Przasnysz

Coverage: Accounting; Engineering/Technology; Finance/Economy;
Human Resources; IT/Programmers; Power Engineering;
Supply Chain Management; Project Management; Automation;
Robotics; BPO/SSC

Who we are:
ABB is a pioneering technology leader that is writing the future of industrial digitalization. Every day, we drive
efficiency, safety and productivity in utilities, industry, transport and infrastructure globally while reducing the negative
environmental impact. We are especially proud to host three important ABB centers in Krakow: one of the seven global
Corporate Research Centers whose expertise includes electronics, robotics and solar energy, the Software Development
Center providing software for ABB businesses, and the largest Global Business Services center providing support for
ABB’s finance, human resources, information systems and supply chain management operations worldwide.
Career opportunities:
Finance and Accounting. In ABB’s multi-billlion dollar business we make sure that every dollar is accounted for and
controlled in a best practice manner.
Human Resources. From hire to retire, we support all operational processes in the employee life cycle.
Supply Chain Management. We drive efficient multiple production sites and suppliers from all around the world.
Information Systems. We develop, design, innovate, manage services and global information systems all whilst
leading the path of the digital revolution.
Software Development. We create unique software cooperating with hardware devices such as ABB robots
and control systems.
How to apply?
Explore your opportunities. Apply online www.abb.pl/kariera;
Find out more www.you.abb.pl | www.linkedin.com/company/abb | www.facebook.com/ABBPolska
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ArcelorMittal Business Center of Excellence
Lokalizacja:
al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza
Zakres działalności:
ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland (BCoE) to
centrum usług wspólnych dla Grupy ArcelorMittal – światowego
lidera w branży hutniczej i wydobywczej. BCoE świadczy
usługi w zakresie księgowości, IT, wsparcia zakupów oraz kadr
i płac. Naszym klientom – prawie 300 spółkom z ośmiu krajów
Europy – dostarczamy swoje usługi w językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim,
czeskim, rumuńskim i polskim. BCoE posiada oddziały
w Dąbrowie Górniczej (Polska), Rumunia (Galati) oraz krajowe
centra zlokalizowane w Beneluksie, Francji, Niemczech i Hiszpanii.
Obecnie zatrudniamy ponad 400 najlepszych specjalistów.

Branża/Sektor:
finanse, księgowość, IT, wsparcie zakupów,
kadry i płace
Aby stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata, dążymy
do dostarczania usług na najwyższym poziomie. Dołączając do
nas masz możliwość zdobycia nie tylko ciekawego doświadczenia,
ale także praktycznych umiejętności i cennej wiedzy,
wykorzystując w pracy najnowocześniejsze narzędzia. Otworzymy
przed Tobą szerokie perspektywy rozwoju, a to wszystko w miłej
i pozytywnej atmosferze! Pracownikom oferujemy bogaty
pakiet socjalny oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji dzięki
szkoleniom – specjalistycznym, językowym oraz z zakresu
rozwoju osobistego.

Profile rekrutacyjne w 2018: Poszukujemy studentów i absolwentów studiów oraz specjalistów z zakresu finansów
i rachunkowości, informatyki, zarządzania, ekonomii oraz języków obcych. Ponadto, w Business Center of Excellence
cenimy motywację i chęć rozwoju, umiejętność pracy zespołowej oraz otwartość
Jak aplikować?
Zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia naszych aktualnych ofert pracy na naszej stronie internetowej bcoe.
arcelormittal.com lub przesłania aplikacji na adres mailowy bcoe.career@arcelormittal.com

EKO-OKNA S.A.
Lokalizacja:
ŚLĄSKIE: Kornice (centrala), Katowice,
Bielsko-Biała, Rybnik, Wrocław, Łódź

Branża/Sektor:
Produkcja okien, drzwi,
bram, rolet, moskitier

Zakres działalności:
Eko-Okna S.A. to międzynarodowy producent stolarki
okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium.
Na rynku od 1998 roku. Swoje produkty dostarczamy do
ponad 30 europejskich krajów. W Kornicach posiadamy
4 hale produkcyjne o łącznej powierzchni 70 tys. m2,
zatrudniamy 4000 pracowników. Jesteśmy innowacyjnym

przedsiębiorstwem. Mamy jasną wizję. Realizujemy
starannie zaplanowaną, długofalową strategię,
a ugruntowana pozycja pozwala nam na stworzenie
stabilnych warunków zatrudnienia. Posiadamy tytuł TOP
pracodawcy województwa śląskiego oraz Odpowiedzialny
Pracodawca Lider HR 2017.

Profile rekrutacyjne w 2018:
Poszukujemy osób ze znajomością języka francuskiego, holenderskiego, włoskiego lub niemieckiego.
Jak aplikować?
Nie zwlekaj, już dzisiaj wyślij CV na adres: rekrutacja@ekookna.pl
Dołącz do najlepszych i razem z nami odnoś sukcesy!
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Fujitsu
Lokalizacja: Łódź, Katowice

Branża/Sektor: IT

Zakres działalności:
Fujitsu Polska zlokalizowane jest w Warszawie, Łodzi oraz Katowicach. W Warszawie zajmujemy
się usługami wsparcia klientów i sprzedaży. Global Delivery Center Polska zlokalizowane w Łodzi
i Katowicach zatrudnia specjalistów w pięciu liniach biznesowych: Research & Development i Business
Application Services, Remote Infrastructure Management, BPO, Service Management, Service Desk.
W Łodzi, Fujitsu zatrudnia również specjalistów do jednostki EMEIA Finance and Supply Chain Services.
W Fujitsu wierzymy, że technologia może pomóc ludziom w osiągnięciu szczęścia i dobrego samopoczucia.
Technologia odgrywa obecnie ważniejszą niż kiedykolwiek rolę. Dlatego też ludzie są zawsze w centrum
naszej uwagi. Uważamy, że podejście stawiające człowieka w centrum jest jedynym sposobem
na osiągnięcie cyfryzacji i sięgnięcie po pełnię możliwości, jakie niesie technologia.
Chcesz kariery #NaSerio? Dołącz do Fujitsu!
Profile rekrutacyjne w 2018:
Zapraszamy do naszego zespołu programistów, informatyków, administratorów i inżynierów IT, osoby zainteresowane
karierą w branży IT, profesjonalistów ze znajomością zagadnień z obszaru księgowości i finansów, specjalistów logistyki,
osoby ze znajomością obsługi klienta i języków (angielskiego, bułgarskiego, greckiego, hiszpańskiego, portugalskiego,
francuskiego, węgierskiego, włoskiego, czeskiego, słowackiego, słoweńskiego, niemieckiego, holenderskiego, fińskiego,
rosyjskiego/ukraińskiego, chorwackiego, rumuńskiego, serbskiego).
Jak aplikować: Odwiedź naszą stronę kariery www.therealdeal.pl i kliknij przycisk „sprawdź oferty pracy”. Zobaczysz
listę aktualnych ofert pracy w Fujitsu. Dowiesz się również, w jaki sposób możesz aplikować.
Odkryj więcej:
www.fujitsu.com/global/about/
www.facebook.com/FujitsuPoland/

www.linkedin.com/company/career-at-fujitsu-poland

Metro Services PL Sp.zo.o.
Lokalizacja: Szczecin

Branża/Sektor: Księgowość

Zakres działalności:
METRO Services PL to centrum usług wspólnych w grupie METRO. Zajmujemy się dostarczaniem wysokiej jakości
usług finansowo-księgowych dla międzynarodowych spółek handlowych należących do METRO. Rozwój, szkolenia
i ciekawe wyzwania towarzyszą nam na co dzień!
Profile rekrutacyjne w 2018:
Najwięcej rekrutacji prowadzimy do naszych zespołów księgowych – jeśli dopiero rozpoczynasz albo zmieniasz
swoją ścieżkę zawodową, możesz startować na stanowisko Junior Accountant, a jeśli już masz doświadczenie
w księgowości – czeka na Ciebie stanowisko Accountant. Szukamy przede wszystkim osób z dobrą
znajomością języka angielskiego i drugiego języka obcego (niemiecki, hiszpański lub inne europejskie).
Jak aplikować?
Nasze ogłoszenia zawsze znajdują się na stronie internetowej www.metro-services.pl, można tam
wypełnić formularz aplikacyjny, jak również wysłać swoje CV na adres e-mail: rekrutacja@metro-services.pl

8/10 pracowników poleciłoby pacę w Fujitsu swoim znajomym!
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Sitel Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Location:
HQ: Warsaw, Wołoska 7, MARS building;
Micro site: Gorzów Wielkopolski, Złotego Smoka 9

Field of operations: Business Process Outsourcing, Digital
Marketing, Training and Talent Management, Technology
and Innovation, Consulting and Analytics Solutions

Coverage:
Sitel Polska is part of the Sitel Group, one of the world’s
largest customer experience companies with 75,000
associates in more than 150 offices in 24 countries. Since
2004 Sitel Polska provides customer care services for
worldwide known brands from industries: healthcare devices,
business, electronics, IT. In our Warsaw office we hire over
800 agents who support 9 clients in 19 different languages.
Additionally since 2017, 10 of our agents support one of our
clients in the micro site located in Gorzów Wielkopolski. Sitel

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

Polska creates the opportunity to work in an international
environment, as well as flexible hours, suited for example to
the classes at the university. We offer our employees many
different paths of development. In addition, we offer cofinancing for relocation, Employee Referal Program, Christmas
vouchers, bonuses for the best employees, and co-financing
for holidays. In Sitel Polska everyone could find something
for themselves! You can check it and see our additional
activities on our social media channels: Facebook/SitelPolska,

Inne jednostki:
• Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM, www.stil.amu.edu.pl
• Szkoła Językowa UAM, www.sj.amu.edu.pl
Kontakt:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
T : 61 829 40 00, www.amu.edu.pl

Who we are looking for:
We are looking for open minded team workers who are interested in working on a position of a Customer Service
Professional with foreign languages.
How to apply?
If you speak at least one of listed below languages do not hesitate to contact us: Polish, English, Bulgarian,
Croatian, Czech, French, Spanish, Estonian, Lithuanian, Latvian, German, Russian, Romanian, Slovakian,
Slovenian, Turkish, Ukrainian, Hungarian, Italian. Please send your resume via https://jobs.sitel.com
Visit our website www.sitel.com to find more information.

UBS
Lokalizacja: Małopolska, Dolny Śląsk

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Studia I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku
filologia na trzech specjalnościach: język angielski (anglistyka), język niemiecki (germanistyka) i język rosyjski
(rusycystyka).Na wszystkich specjalnościach: anglisty-

regionach Europy i świata. Praca w UBS wiąże się z ciekawymi
realizacjami cechującymi się globalnym charakterem i najwyższą jakością wykonania. Wdrażamy projekty obejmujące wiele
dziedzin: od finansów, analiz i operacji, poprzez prawo, HR, obszar IT, aż po marketing oraz process excellence.

Profile rekrutacyjne w 2018:
Do pracy w naszych biurach w Krakowie i Wrocławiu zapraszamy zarówno studentów, jak i absolwentów różnych
kierunków studiów w zależności od stanowiska. Najczęściej zatrudniani są oni w działach: HR Delivery, Finance, IT,
Project Management, Research, Legal, Risk, Operations, Group Internal Audit. Wszystkie aktualne oferty pracy i
staży dostępne są na stronie ubs.com/polandcareers.
Proces rekrutacji:
Proces rekrutacji rozpoczyna się od aplikacji online. Dla kandydatów spełniających kluczowe wymagania, następnym krokiem będzie
rozmowa telefoniczna z naszym rekruterem. Ostatni etap to spotkanie z menadżerem rekrutującym, rekruterem i/lub specjalistą
ds. HR. Najlepsi kandydaci dołączą do naszych zespołów w Krakowie lub Wrocławiu.

ce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru
specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej:
nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji.

Kontakt:
Lingwistyczna Szkoła Wyższa, ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
T: 22 886 50 12/13/15, E: biuro@lingwistyka.edu.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna

Branża/Sektor: Bankowość/Finanse

Zakres działalności:
Jesteśmy jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Działalność firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami oraz
bankowości inwestycyjnej. Pracownicy polskiego centrum
współpracują z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych

Biuro Karier UAM, ul. Zwierzyniecka 7c, 60-813 Poznań,
T: 61 829 25 11, E: bkarier@amu.edu.pl,
www.biurokarier.amu.edu.pl
www.facebook.com/biuro.karier.uam

Filologia angielska, Filologia germańska
Kontakt:
Wyższa Szkoła Lingwistyczna, ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
www.wsl.edu.pl, http://www.wsl.edu.pl/poznaj-wsl/biuro-karier/, Biuro Karier T: 34 365 58 02, wew. 111

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Kontakt:
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin, www.usz.edu.pl
www.abk.univ.szczecin.pl

Biuro Karier: T: 91 444 3685, E: abk@univ.szczecin.pl
www.usz.edu.pl/logo-i-godlo-us
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Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Filologia, specjalności: angielska, germańska, romańska, romańska z językiem angielskim, romańska z językiem rosyjskim, rosyjska, rosyjska z językiem francuskim, rosyjska z językiem angielskim, hiszpańska, włoska.
Filologia, specjalności: języki stosowane: język rosyjski i język angielski, język rosyjski i język francuski, język francuski i język rosyjski, jezyk francuski i język angielski.
Kontakt:
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
www.up.krakow.pl

Biuro Promocji i Karier
ul. Podchorążych 2 pok. 28,29, 46B
30-084 Kraków
T: 12 662 60 23, 12 662 64 01
E: abk@up.krakow.pl
www.bks.up.krakow.pl
www.bks.up.krakow.pl

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.
Instytut Filologii Germańskiej
T: +48 58 523 30 29
E: sekger@ug.edu.pl
Instytut Filologii Romańskiej
T: +48 58 523 30 39
E: filkdb@ug.edu.pl

BiuroKarier:
ul. Bażyńskiego 1A/123
80-952 Gdańsk
T: (58) 52-31-207
E: biurokarier@ug.edu.pl

Centrum Herdera
ul. Ogarna 26,
80-826 Gdańsk
T: +48/ 58 305 73 17

Politechnika Warszawska
P oli technika War s zaw ska pr owadzi: S t u d i u m
Języków Obcych jest jednostką pozawydziałową Politechniki Warszawskiej, działającą w takiej formie nieprzerwanie od 1953 roku. Obecnie SJO zatrudnia 134
nauczycieli 9 języków, z czego 53 na stanowisku starszych wykładowców, 15 wykładowców i 26 lektorów,
pozostali są zatrudniani na umowy cywilno – prawne

na stanowiskach lektorów. W strukturze SJO działają też dwie jednostki komercyjne – Ośrodek Języka
Angielskiego oraz Ośrodek Języka Polskiego. Studium Języków Obcych jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminu PTE General (Pearson) oraz egzaminu z
języka technicznego Mondiale Technical English Test (Mondiale Testing GmbH).

Kontakt:
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Biuro Karier: ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
Studium Języków Obcych http://www.sjo.pw.edu.pl/

www.pw.edu.pl
www.bk.pw.edu.pl
biurokarier@pw.edu.pl

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, 6 semestrów.
Kierunek: Filologia, specjalności: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
Dla wszystkich języków podział na specjalizacje: nauczycielska lub tłumaczeniowo-biznesowa. Od roku 2018/2019
planujemy wprowadzić kształcenie dwujęzyczne (przygotowanie nauczycielskie lub tłumaczeniowo-biznesowe
w dwóch językach). Studenci mają możliwość przygotowywania się w ramach zajęć do egzaminów zewnętrznych –
Kolegium jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym LCCI, Centrum egzaminacyjnym Pearson Test of English
(PTE) -egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym uczyć angielskiego,
a także współpracuje z ośrodkami egzaminacyjnymi DELF (egzaminy z języka francuskiego) w Pszczynie i Zabrzu.
Studia podyplomowe: język angielski w zastosowaniu akademickim, język angielski w zastosowaniu specjalistycznym, język włoski w zastosowaniu specjalistycznym, język niemiecki w zastosowaniu specjalistycznym,
język francuski w zastosowaniu specjalistycznym, studia dla tłumaczy.

Uniwersytet Gdański

Kontakt:
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
T: 48 58 523 30 01

Politechnika Śląska

Kontakt:
Politechnika Śląska
T: 32 237 10 00
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice;
www.polsl.pl

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

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

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Polskiej,
Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich
i Orientalnych, Katedra Filologii Niderlandzkiej, Katedra Judaistyki.
Studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym: Angielski Język Specjalistyczny, Język czeski w administracji, turystyce i biznesie, Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego, Przekład (filologia angielska), Nauczanie
języka polskiego jako obcego.
Kontakt:
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl, www.careers.uni.wroc.pl
E: biurokarier@uwr.edu.pl, T: 71 37 52 131

Dziekanat Wydziału Filologicznego
pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław
www.wfil.uni.wroc.pl,

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Kontakt:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, www.pk.edu.pl
www.kariery.pk.edu.pl

E: kariery@pk.edu.pl
T: 12 628 29 11
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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. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest
prowadzona na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, 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. 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.
Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław
T: 71 36 80 885 T/F: 71 36 801 00
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

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

Uniwersytet Śląski
Filologia: Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym i językiem biznesu; język włoski
i język angielski z programem tłumaczeniowym; język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym, język
francuski z programem tłumaczeniowym, język francuski tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo; język
rosyjski. Filologia romańska: język włoski z programem tłumaczeniowym; język hiszpański z programem tłumaczeniowym.
Filologia słowiańska: językowo-kulturowa; ogólnofilologiczna; przekład w komunikacji międzykulturowej; komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich ogólnofilologiczna; przekład w komunikacji międzykulturowej.
Filologia germańska: język niemiecki od podstaw; język szwedzki; nauczycielska; nauczycielska z językiem szwedzkim; kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego; tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych; tłumaczeniowa
w zakresie języka prawnego i ekonomicznego. Studia podyplomowe: obcy język biznesu (język angielski); komunikacja i
etykieta interkulturowa krajów niemieckojęzycznych; Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie;
nauczanie języków obcych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Filologia angielska: 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 I); tłumaczeniowa z językiem: arabskim, chińskim, japońskim, Indii; niemieckim; język biznesu; amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji; projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II).
Kontakt:
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów
Neofilologicznych ul. Grota Roweckiego 5, 41-205
Sosnowiec T: 32 364 08 28 www.fil.us.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice T: 32 359 19 82, 32
359 20 32 E: bk@us.edu.pl, careercentre@us.edu.pl
www.us.edu.pl, www.bk.us.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki

Wydziały filologiczne: Filologia polska; Logopedia z audiologią; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Filologia germańska; Filologia germańska z wiedzą o kulturze; Filologia germańska z językiem angielskim;
Filologia germańska z drugim językiem obcym; Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką lub kulturą francuską;
Filologia hiszpańska; Filologia włoska; Studia polsko-niemieckie; Regionalistyka kulturowa; Filologia klasyczna; Filologia
romańska; Filologia rosyjska; Filologia słowiańska; Italianistyka; Lingwistyka dla biznesu; Dziennikarstwo międzynarodowe, Studia polsko-niemieckie, Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z jęz. angielski lub francuskim
lub niemieckim
Kontakt:
Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź; www.uni.lodz.pl
Biuro Karier : Biuro Karier UŁ, T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
www.biurokarier.uni.lodz.pl; www.facebook.com/BiuroKarierUL

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej; Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej; Instytut Rusycystyki; Katedra Białorutenistyki; Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej; Katedra Ukrainistyki; Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy; Studia Podyplomowe Specjalizacja Nauczycielska
- Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych; Studia Podyplomowe Tłumaczenia
Konferencyjnego European Masters In Conference Interpreting; Stacjonarne Studia Doktoranckie.
Wydział Neofilologii www.neofilologia.wn.uw.edu.pl
Instytut Anglistyki – filologia angielska; Instytut Germanistyki - germanistyka; Instytut Romanistyki – filologia romańska; Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – iberystyka i filologia iberyjska – (język hiszpański, język
portugalski); Katedra Hungarystyki – filologia ugrofińska – (język fiński, język węgierski); Katedra Italianistyki – filologia włoska; Katedra Lingwistyki Formalnej; studia filologiczno-kulturoznawcze; Studia Podyplomowe Doskonalenie
Warsztatu w Zakresie Tłumaczenia Pisemnego; Stacjonarne Studia Doktoranckie – w zakresie - językoznawstwo,
literaturoznawstwo.
Wydział Orientalistyczny
Katedra Arabistyki i Islamistyki; Katedra Azji Południowej; Katedra Japonistyki; Katedra Języków i Kultur Afryki; Zakład
Egiptologii; Zakład Hebraistyki; Zakład Iranistyki; Zakład Islamu Europejskiego; Zakład Koreanistyki; Zakład Sinologii;
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej; Zakład Wschodu Starożytnego; Studium Europy Wschodniej; Podyplomowe
Studia Wschodnie; Studia Podyplomowe Islam w Świecie Współczesnym ; Stacjonarne Studia Doktoranckie; Niestacjonarne Studia Doktoranckie.

41

42

PROFILE UCZELNI

Wydział Polonistyki
Instytut Filologii Klasycznej; Instytut Języka Polskiego; Instytut Kultury Polskiej; Instytut Literatury Polskiej; Instytut Polonistyki Stosowanej; Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej: (bohemistyka, kroatystyka, serbistyka, bułgarystyka,
słowacystyka, słowenistyka); Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki:
(lituanistyka i lettonistyka); Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”; Podyplomowe
Studium „Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego”; Pomagisterskie Studium Logopedyczne;
Studia Podyplomowe „Filologia Polska w praktyce”; Studia Podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec
wyzwań nowoczesności”; Studia Podyplomowe „Pedagogika teatru”; Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik
pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”; Stacjonarne Studia Doktoranckie.
Szkoła Języków Obcych
Lektoraty m.in. z jęz. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, norweskiego, rosyjskiego,
szwedzkiego i włoskiego.
Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
T : +48 22 55 20 000
www.uw.edu.pl
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15

KALENDARIUM

7

19

Uniwersytet Zielonogórski

12

29

31

Kontakt:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, campus B, budynek główny, p. 405R - 406R

6
24

Wydział Humanistyczny: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej

Lektoraty: język włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, angielski, rosyjski

6

IMPREZ JĘZYKOWYCH W 2018

Biuro Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
www.biurokarier.uw.edu.pl
T: 22 55 20 763
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Kierunki filologiczne: Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim, Filologia francuska z
drugim językiem romańskim, Filologia rosyjska, Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim, Filologia angielska, Filologia germańska

3

9

21
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MARZEC 2018
1

Festiwal Frankofonii
Festiwal Frankofonii to seria koncertów,
przedstawień teatralnych, pokazów
filmów, spotkań literackich, inicjatyw
edukacyjnych i językowych.
www.institutfrancais.pl

Językowe Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska
171/173, 91-404 Łódź
Kontakt: Maria Nowicka, T: 42-665-53-39,
E: biurokarier@uni.lodz.pl

13-14

Spotkanie z językiem, kulturą
i literaturą Austrii
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii
Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice

Giełda Pracy
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Cukrowa 8, Szczecin
Kontakt : Klaudia Misztoft
T: 91 444 36 85

E: Dariusz.Makselon@polsl.pl

9

IV Dzień Belgijski
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych,
Hutnicza 9-9A, Gliwice
E: Renata.Klimek-Kowalska@polsl.pl

14

XVI Targi Pracy
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana

E: Biuro.Karier@uz.zgora.pl

15

Wykłady dla uczniów szkół z serii „Deutsch na lUZie”:
1) dr Piotr Bartelik: Wenn man nur Bahnhof versteht, bei der Prüfung wie auf glühenden Kohlen sitzt und sie nur mit Ach und Krach
besteht – o frazeologizmach, egzaminie maturalnym i nie tylko,
2) quiz „Sprawdź, co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?” przygotowany i przeprowadzony przez studentów filologii germańskiej.
Instytut Filologii Germańskiej. Miejsce: aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71, 65-672 Zielona Góra
E: sekretariat@ifg.uz.zgora.pl

15

Dzień Otwarty Uniwersytetu
Pedagogicznego
Uniwersytet Pedagogiczny,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E: abk@up.krakow.pl
T: 12 662 60 23

KWIECIEŃ 2018

Dni Otwarte Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice
E: Aleksandra.Chrupala@polsl.pl

20

VI Mazowiecka Olimpiada Poliglotów
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
ul. Kasprzaka 2/8 01-211 Warszawa

T: 22 886 50 12/13/15
E biuro@lingwistyka.edu.pl

Spotkanie z kulturą, literaturą
i językiem hiszpańskim
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii
Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice
E: Katarzyna.Tilgner@polsl.pl
SzOK - Szkolenia Otwartości
Kulturowej
Biuro Karier UAM – DS Jowita, ul.
Zwierzyniecka 7, Poznań
www.biurokarier.amu.edu.pl
E: bkarier@amu.edu.pl T: 61 829 25 11

20-22 XXII Dni Frankofonii: człowiek
i natura w świecie frankofońskim
Collegium Neophilologicum UZ, Campus
B, Wojska Polskiego 71 A, Zielona Góra

Recruitment Days
Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14,
91-404 Łódź
E: biurokarier@uni.lodz.pl T: 42 665
53 39, www.biurokarier.uni.lodz.pl,
www.facebook.com/BiuroKarierUL

XIX Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej
JĘZYKI, KULTURY I LITERATURY SŁOWIAŃSKIE WOBEC
SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO
budynek: 65-762 , Collegium Neophilologicum UZ, Campus B, Zielona
Góra, al. Wojska Polskiego 71 A
Kontakt : prof. UZ dr hab Małgorzata Łuczyk E: malgorzata@luczyk.pl

24-25

Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy
Uniwersytet Warszawski

E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Targi Pracy
Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytet Warszawski,
Stefana Banacha 2, 02-097 Warszawa

E: info@fundacjaap.org.pl

CZERWIEC 2018

E: Jacek.Pradela@polsl.pl
Akademia Kompetencji
Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14,
91-404 Łódź
E: biurokarier@uni.lodz.pl T: 42 665 53
39, www.biurokarier.uni.lodz.pl, www.
facebook.com/BiuroKarierUL

11

Dzień Kultury Rosyjskiej
Lingwistyczna Szkoła Wyższa
w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
T: 22 886 50 12/13/15
E biuro@lingwistyka.edu.pl

16-17

E: ejastrzebska@yahoo.fr

Dzień Dydaktyki
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii
Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice

5

25

24

Targi Pracy „Gra o karierę”
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, budynek W/U

E: zaneta.teklak@ue.wroc.pl

Targi Pracy Uniwersytetu
Pedagogicznego
Uniwersytet Pedagogiczny,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E: abk@up.krakow.pl
T: 12 662 60 23

Dni Kultury Słowian Wschodnich
budynek: 65-762 , Collegium Neophilologicum UZ, Campus B, Zielona Góra,
al. Wojska Polskiego 71 A
malgorzata@luczyk.pl

Wykłady gościnne z serii
„Grüne Berge”
Instytut Filologii Germańskiej. Miejsce: aula K
w budynku A20 (Neofilologia) przy al. Wojska
Polskiego 71a, 65-672 Zielona Góra.

E: sekretariat@ifg.uz.zgora.pl

Konkurs Go America
Kolegium Nauk Społecznych
i Filologii Obcych,
Hutnicza 9-9A, Gliwice

24-25

E: Agnieszka.Frycz@polsl.pl

MAJ 2018
22

„Kariera na językach” – targi
pracy dla lingwistów
Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, Poznań Biuro Karier UAM
E: bkarier@amu.edu.pl
T: 61 829 25 11
www.biurokarier.amu.edu.pl

Międzynarodowy Festiwal Krótkiego
Metrażu Francuskojęzycznego FrankoFilm,
XIV edycja: Światło/Światła
Collegium Neophilologicum UZ, Campus B,
al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra
mgr Laurent Vavon, E; info@frankofilm.pl

LIPIEC 2018

SIERPIEŃ 2018

Szkoła językowa dla obcokrajowców
Budynek WSL: ul. Nadrzeczna 7,
Częstochowa
Monika Wiewióra, T: 34 365 58 02 wew
111, E: m.wiewiora@wsl.edu.pl

Szkoła językowa dla obcokrajowców
Budynek WSL: ul. Nadrzeczna 7,
Częstochowa
Monika Wiewióra, T: 34 365 58 02 wew
111, E: m.wiewiora@wsl.edu.pl
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WRZESIEŃ 2018

Europejski Dzień Języków
Goethe-Instytut Krakau Rynek
Główny 30, Kraków

Druga Edycja programu „Staże na start”
dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
budynek: Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
www.biurokarier.wroclaw.pl

www.goethe.de/krakau

Inżynierskie Targi Pracy 2018
Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
E: targiBK@pk.edu.pl

PAŹDZIERNIK
2018

E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Targi Pracy i Praktyk
Kampus Kariery
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul.
Uniwersytecka 7-10, bud. D, Wrocław
E: dominika.buczkowska@uwr.edu.pl

Uniwersyteckie Targi Pracy 2018
Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
E: biurokarier@uni.lodz.pl T: 42 665 53 39
www.biurokarier.uni.lodz.pl
www.facebook.com/BiuroKarierUL

GRUDZIEŃ
2018
4-6

„Akademia Rozwoju”
– ogólnoakademickie targi pracy
Collegium Mathematicum UAM
ul. Umultowska 87, Poznań
Biuro Karier UAM - www.biurokarier.amu.edu.pl
E: bkarier@amu.edu.pl T: 61 829 25 11

E: Aleksandra.Chrupala@polsl.pl

Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy
Uniwersytet Warszawski

E: Aleksandra.Chrupala@polsl.pl

dr Małgorzata Karczewska
E: M.Karczewska@in.uz.zgora.pl

14-15

Dialogu Języków i Kultur
Lingwistyczna Szkoła Wyższa
w Warszawieul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
T: 22 886 50 12/13/15
E biuro@lingwistyka.edu.pl

Dni Niderlandzkie
Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego Biuro Karier KUL,
Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin, Gmach Główny, pok. 131,
T: + 48(81)445 43 71, (81)445 41 31, (81)445 41 32
E: kariera@kul.pl, praca@kul.pl www.kul.pl/biurokarier
www.facebook.com/kulbiurokarier

Dzień Campus France
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice

V Dni Języków Obcych UZ: język(i)-emocje,
Campus B,
al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

Akademickie Targi Pracy
Trójmiasto 2018
Uniwersytet Gdański

E: biurokarier@ug.edu.pl

Dzień Campus France
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Hutnicza 9-9A, Gliwice

LISTOPAD
2018

15

23

Otwarte Zielonogórskie Dyktando z Języka Niemieckiego
Instytut Filologii Germańskiej, Towarzystwo Społeczno-kulturalne Mniejszości E: Niemieckiej w Zielonej Górze,
budynki uniwersyteckie przy al. Wojska Polskiego
69-71a, 65-672 Zielona Góra
E: sekretariat@ifg.uz.zgora.pl

MAGAZYNY JĘZYKOWE
COLORFUL MEDIA
WYDANIE SPECJALNE

WYDANIE SPECJALNE

MATURA
JĘZYK ANGIELSKI

16,90

U S A

NR 25/2018

WYDANIE SPECJALNE

F O O D
EAT TO LIVE

Magazyn dla uczących się
języka angielskiego

zł |w tym 5% VAT

NR 24/2017

Magazyn dla uczących się
języka angielskiego

16,90 zł |w tym 5% VAT

cena:

cena:

WYDANIE SPECJALNE

cena:

14,90

EF ONR GB E GLI IN NSE RHS

LIVE TO EAT

cena:

Magazyn dla uczących się
języka angielskiego

zł |w tym 5% VAT

NR 23/2017

22,90

zł |w tym 5% VAT

Magazyn dla uczących się języka angielskiego

NR 22/2017

Do odsłuchania
artykuły
w formacie
Do odsłuchania
artykuły
w formacie

MP3

MP3

LISTA
SŁÓWEK

z magazynu
do pobrania w pliku pdf

z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

LISTA
SŁÓWEK

Do odsłuchania artykuły w formacie
englishmatters.pl

z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

MATURA SMALL TALK

JAMIE
OLIVER

LISTA
SŁÓWEK

MISTAKES UNDER CONTROL

z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

SURVIVAL PHRASES – HOW
TO SURVIVE YOUR ORAL
MATURA EXAM

ISSN 1896-4184 INDEKS 221686 NAKŁAD: 10.200

ISSN 1896-4184 INDEKS 221686 NAKŁAD: 11.000

englishmatters.pl | magazynyjezykowe.pl

ISSN 1896-4184 INDEKS 221686 NAKŁAD: 11.000

englishmatters.pl | magazynyjezykowe.pl

Colorful
MEDIA

englishmatters.pl | magazynyjezykowe.pl

Colorful
MEDIA

ISSN 1896-4184 INDEKS 221686 NAKŁAD: 11.000

magazynyjezykowe.pl

Colorful
MEDIA

Colorful
MEDIA

COACHING

HOSPITALITY

WYDANIE SPECJALNE

NR 7/2017
cena: 29,90 zł (w tym 5% VAT)

JĘZYK
ANGIELSKI DLA
POCZĄTKUJĄCYCH

WYDANIE SPECJALNE

HOTELS, RESTAURANTS, TRANSPORT

Careers in Hospitality
A Warm Welcome
from the Hotel
Industry
Food Trends
The Wedding
Business
How to Get
Ahead in
Catering
Ecolodges
– Holiday
Lets
Go Green
Luxury
Train
Travel

englishmatters.pl

MP3

TARGET: LISTENING

NR 6/2017
cena: 24,90 zł

Crusading
Cruise Ships
When
Business
Meets
Pleasure
Airlines
– Service
at a Price

(w tym 5% VAT)

The Hygge Way. Routine with Kaizen. Discovering
Passion for Creating. Efficient Early Mornings.
Keeping the Dream Alive. Planning to Plan. The Potency
of Passion. Relaxation. Mindfulness. Superfoods.
ISSN 1897-0796 INDEKS 227315 Nakład: 10 500

ISSN 1897-0796 INDEKS 227315 Nakład: 10 500

magazynyjezykowe.pl business-english.com.pl

Colorful

magazynyjezykowe.pl business-english.com.pl

MEDIA

WYDANIE SPECJALNE

Colorful
MEDIA

WYDANIE SPECJALNE

BE N ET DRE LC KI ENN
cena:

COOK
LIKE

Do odsłuchania
artykuły
w formacie

GRAMMAR TRANSFORMERS

DEUTSCH
FÜR ANFÄNGER

19,90 zł |w tym 5% VAT

cena:

22, 90 zł |w tym 5% VAT

NR 4/2017

NR 3/2017

Do odsłuchania
artykuły
w formacie

MP3
LISTA
SŁÓWEK
z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

Do odsłuchania
artykuły
w formacie

MP3
LISTA
SŁÓWEK
z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

11500

11500

deutschaktuell.pl magazynyjezykowe.pl

deutschaktuell.pl magazynyjezykowe.pl

Colorful
MEDIA

Français

MEDIA

WYDANIE SPECJALNE

WYDANIE SPECJALNE

PARIS
PRÉSENT

R O M A

Magazyn dla uczących się
języka francuskiego

cena:

MP3

magazynyjezykowe.pl

francais.edu.pl

w pliku

MAGAZYN DLA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA WŁOSKIEGO

19,90 zł |w tym 5% VAT

NR 1/2017

do
hania
odsłucykuły
art
macie
w for

LISTA K
SŁÓWE nu
azy
z mag pdf

Colorful

Do odsłuchania
artykuły
w formacie

Paris, le paradis des touristes

MP3
LISTA
SŁÓWEK

Le calendrier annuel des
événements à Paris

z magazynu
do pobrania
w pliku pdf

La Tour Eiffel en 16 pas

Il Papa pop

Paris au cinéma

A spasso per La Grande Bellezza

Manger à Paris

A proposito di Roma
Intrighi in Vaticano

Paris 2050

Roma da scoprire
Moderni gladiatori e peccati di gola

nr 1/2018 | wydanie specjalne
19,90 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 2353-1649 • INDEKS 2 9 9 9 8 7 • NAKŁAD 7000 egz.

italiamipiace.pl

Colorful
MEDIA

colorfulmedia.pl

magazynjezykowe.pl

Colorful
MEDIA

MAGAZYN DLA UCZĄCYCH
SIĘ JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYDANIE SPECJALNE:
1/2017
CENA 14,90 zł (w tym 5% VAT)

SPWYD
M ECJ AN
OS AL IE
KW NE
A :

chania
do odsłu formacie
w
artykuły

MP3

a.pl

МОСКВА
МОСКВА В ЦИФРАХ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО
МОСКВЕ
МОСКОВСКИЕ ТЕАТРЫ
МОСКВА-СИТИ

magazynyjezykowe.pl

nowk

www.osta

ISSN 2083-9103 Nakład: 6000

ISSN 2080-055X INDEKS 25410X NAKŁAD: 9300

colorfulmedia.pl

КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ
ХРАМЫ МОСКВЫ
СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ
ЖИЗНЬ В МОСКВЕ
www.ostanowka.pl

Szczegóły na
kiosk.colorfulmedia.pl

Colorful
MEDIA

