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JEŚLI JESTEŚ: KANDYDATEM, szukasz pracy

w Polsce bądź w Europie i chcesz wykorzystać
swoje umiejętności językowe - zarejestruj się na
naszej stronie i zapoznaj się z szeroką gamą ofert
pracy odpowiadającym Twoim kryteriom.

JEŚLI JESTEŚ: PRACODAWCĄ , agencją

doradztwa personalnego lub inną instytucją
poszukującą specjalistów językowych z Polski lub
z za granicy - publikuj swoje oferty rekrutacyjne
na LinguaJob.pl i korzystaj z naszej bazy danych
bogatej w największą liczbę Kandydatów.

Sprawdź OFERTY PRACY Z J.OBCYM
Dołącz do grona SPECJALISTÓW JĘZYKOWYCH na www.linguajob.pl
Linguajobpl
Patroni / Partnerzy
Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona.
Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Patronat medialny
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JOB ALERT

Poliglota potrzebny od zaraz!
Dobra znajomość języków obcych jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Polscy
pracownicy często przeceniają swoje kompetencje językowe. Pozornie drobne kłamstwo dokonane w CV
może mieć jednak bardzo negatywne skutki. Osiem na dziesięć osób ubiegających się o pracę zawyża swoje
umiejętności językowe – wynika z poziomu oznaczanego języka na językowym serwisie pracy www.linguajob.
pl. Powód jest prozaiczny: znajomość języków obcych jest, tuż po doświadczeniu zawodowym i wykształceniu,
oceniana najwyżej w procesie rekrutacji. Zaklinanie rzeczywistości w CV ma jednak krótkie nogi i wychodzi
na jaw, kiedy w nowej pracy trzeba skorzystać ze znajomości języka obcego.
Studia filologiczne to nadal wysublimowana nisza dla fascynatów
kunsztu języka i pełnych ambicji
wytrwałych zapaleńców operowania słowem. Jak trudne i wymagające są studia filologiczne wiedzą
jedynie Ci, którzy się na nie zdecydowali ale z miłości do języka nie
ulegli pokusie dostosowania się do
aktualnych trendów kształcenia i
wybrali własną, niełatwą ale jakże fascynującą drogę. Wysoko
rozwinięte kompetencje językowe
są dziś w cenie a znajomość nawet kilku języków stanowi wartość
dodaną zwłaszcza na początku
kariery zawodowej. Znajomość
przynajmniej jednego języka obcego nie tylko zwiększa szansę na
znalezienie pracy, ale również ma
przełożenie na wysokość zarobków. W badaniu przeprowadzonym
przez językowy portal pracy www.
linguajob.pl, nasz kraj znalazł się
na 10 miejscu w rankingu wysokiego poziomy znajomości języków
obcych. W bardzo wielu przypadkach znajomość języka obcego
jest przekładana ponad posiadane
doświadczenie zawodowe. Bierze
się to z faktu, iż w niemalże każdym zawodzie można wyszkolić
człowieka w stosunkowo krótkim
czasie. Biegłe poznanie języka to
już kwestia przynajmniej paru lat
systematycznej pracy.

Polska to nie tylko miejsce inwestycji ogólnoświatowych korporacji
preferujących najbardziej uniwersalne języki (prócz angielskiego
są to przede wszystkim francuski,
hiszpański, niemiecki). W naszym
kraju nie brak rodzimych przedsiębiorców z bogatymi planami
ekspansji na rynki ościenne bądź
nawet całkowicie egzotyczne. Najbardziej w cenie są języki skandynawskie, słowiańskie, węgierski i
chiński. Warto zwrócić uwagę, że
kandydaci władający j. ukraińskim,
podsiadają wysoko rozwinięte
kompetencje językowe, co plasuje
ich na równi wśród innych kandydatów, ubiegających się o pracę na
rynku SCC czy BPO w Polsce.
Nie jesteśmy już krajem, gdzie
inwestuje się wyłącznie w procesy produkcyjne, ale –co warto podkreślić – od ponad 10 lat,
jesteśmy krajem gdzie firmy
zagraniczne chętnie inwestują
w potencjał ludzki, w jakość
usług, poziom wiedzy czy doświadczenie.
W najbliższych latach sektor outsourcingu będzie rósł w tempie 6
proc. Rocznie. Polska plasuje się
na 7 miejscu globalnego rankingu
lokalizacji dojrzałych BPO. Średnia
wieku oraz wykształcenie wyższe

zatrudnionych w centrach usług
wspólnych dowodzi jak istotny jest
to sektor dla polskiej gospodarki.
Co więcej, 97% zatrudnionych podjęło pracę w oparciu o umowę o
pracę co wraz z indywidualnymi
ścieżkami szkoleń, systemami talent management czy benefitami
do wynagrodzenia czyni zatrudnienie w centrach usług wspólnych
stabilnym i atrakcyjnym na rynku
pracy.
Rozwój sektora BPO/SSC w Polsce
daje ogromne możliwości inwestycyjne i pozwala na lokowanie
biznesu w różnych lokalizacjach w
Polsce. O powstanie centrów usług
wspólnych walczą polskie miasta,
a kolejka do outsourcingowego
tortu jest długa i panuje w niej
duża konkurencja. O atrakcyjności
danej lokalizacji decydują głównie
warunki ekonomiczne, powierzchnie biurowe o wysokim standardzie czy dostępność do wykwalifikowanej kadry. Centra usług
nowoczesnych realizują bardzo
zróżnicowane usługi, takie jak IT,
finansowo-księgowe, płacowe, HR,
logistyczne. Centra szukają więc
ośrodków akademickich, miast o
dużym potencjale z prężnie działającymi uczelniami i ośrodkami edukacyjnymi. Jednakże najważniejszy
jest jeden wspólny mianownik

– znajomość języków obcych. Globalny charakter biznesu prowadzonego przez firmy macierzyste wymaga wsparcia procesów w wielu
językach.
Co na to aktualny rynek pracy, którego stabilizacja umocniła pozycję
specjalisty językowego, oczekującego nie tylko wyższego niż w latach poprzednich wynagrodzenia
ale też o którego walczy kilku pracodawców jednocześnie? Odpowiedzią jest zróżnicowanie strategii
employer branding i zróżnicowanie
kanałów dotarcia do kandydatów
multilingual, zwłaszcza o źródła
dedykowane do tego profilu kandydata.
Dziś ogłoszenie o pracę to nie
wszystko. W rekrutacji językowej
ważne jest kompaktowe zaplanowanie rekrutacji, włączając działania social media, employer branding, mailingi merytoryczne czy
scoring językowy, który sugeruje
najlepszych kandydatów, odpowiadających na kryteria ogłoszenia. W ofercie źródeł rekrutacyjnych tj. portali pracy czy serwisów
społecznościowych, najważniejsza jest elastyczność i maksymalne dopasowanie rozwiązań
do potrzeb pracodawcy-podkreśla
Agnieszka Musiał-Terlecka

z Grupa LinguaJob.pl, językowego serwisu pracy. Pamiętajmy, że
najlepszym sposobem na dotarcie
do specjalistów językowych jest
networking i aktywne działania w
grupie pasjonatów języka obcego.
Doskonałym narzędziem bezpośredniego dotarcia do specjalistów
językowych jest katalog Language
Job Guide, który stanowi unikatowe kompendium wiedzy odnośnie
kariery z j.obcym w danej organizacji. Katalogi Language Job Guide
to nie tylko merytoryczny e-book
ale również źródło wiedzy dla kandydatów o aktualnych rekrutacjach
językowych w firmach z obszaru
SSC czy BPO, możliwościach kariery w danym sektorze biznesu
z j.obcym czy programach rozwojowych dla pracownika w obszaru
multilingual.
Językowy serwis pracy www.
linguajob.pl, bacznie obserwuje
potrzeby rynku rekrutacyjnego
i aktualne wymagania klientów,
którzy dokładnie precyzują swoje
potrzeby rekrutacyjne, skrupulatnie dobierają narzędzia weryfikacji
kandydatów i ostrożnie wybierają
przyszłych pracowników. Sektorami, w których zawsze odnajdzie
się filolog-humanista są : edukacja
i szkolnictwo, usługi tłumaczeniowe, nauczanie języków obcych,

mocno rozwijający się sektor obsługi outsourcingu językowego
Multilingual Contact Center zatrudniający w 2019 ponad kilkadziesiąt
tysięcy lingwistów z całej Polski,
ponadto sektory IT, Finance& Banking, medyczny, budowlany czy turystyczny.
Przed każdym, kto podejmie trud
racjonalnego wyboru swojej ścieżki
rozwoju zawodowego, czeka wiele
pracy, wyrzeczeń, ale i zadowolenia z siebie i sukcesów. Czy warto
podjąć ten trud? W dobie niemalże
wykładniczego przyrostu wiedzy,
konieczności ustawicznego uczenia
się, jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: TAK. W czasach, w których świat wymaga od nas wysokich kompetencji, miejsce filologa
wydaje się być zagwarantowane
ale oczekiwania i stabilizacja rynku
pracy wymusza poszerzenia źródeł
docelowego kandydata multilingual, większej aktywności i zdecydowanych działań rekruterów w różnorodnych kanałach dotarcia do
specjalistów językowych.
Agnieszka Musiał-Terlecka
Dyrektor Zarządzający
w Grupa LinguaJob.pl
www.linguajob.pl
Portal pracy dla specjalistów
językowych
GWARANT REKRUTACJI JĘZYKOWEJ
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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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RAPORT

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW DS. OBSŁUGI
KLIENTA W 2018 ROKU

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów ds.
obsługi klienta z różnym stażem pracy w firmach o różnym
typie kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. obsługi
klienta w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres 2. prezentuje zarobki specjalistów ds. obsługi klienta z różnym stażem pracy zatrudnionych
w firmach o różnym pochodzeniu
kapitału. Wyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące
w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Największa różnica
w zarobkach jest zauważalna wśród
specjalistów ze stażem pracy 4-5
lat. Ich zarobki w polskich firmach
są o 1 210 PLN niższe niż w firmach
zagranicznych.

W 2018 roku w badaniu wzięło udział
623 specjalistów ds. obsługi klienta,
z czego aż 70% stanowiły kobiety.
Mediana wynagrodzeń całkowitych
na tym stanowisku wynosiła 3 800
PLN brutto miesięcznie. Co czwarty
specjalista ds. obsługi klienta zarabiał mniej niż 3 100 PLN brutto.
Z kolei 25% otrzymywało powyżej
4 800 PLN brutto miesięcznie.
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Schemat 2. Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. obsługi
klienta w wybranych miastach 2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ds. obsługi klienta
w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 200 PLN. Powyżej
mediany ogólnopolskiej zarabiały
również osoby pracujące w Krakowie (3 944 PLN).
Wykres 1. Mediany wynagrodzeń
całkowitych specjalistów ds. obsługi klienta na różnych szczeblach organizacji w firmach o różnym typie
kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres 1. przedstawia wysokość
wynagrodzeń specjalistów ds. obsługi klienta na różnych szczeblach
organizacji w firmach o różnym pochodzeniu kapitału. Wyższe zarobki
otrzymywali pracownicy w firmach
z przewagą kapitału zagranicznego.
Z danych wynika, że młodszy specjalista w zagranicznej firmie zarabiał
o 4% więcej niż starszy specjalista
w polskiej firmie

Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860
osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej
30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47%
respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei
66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskie-

go (powyżej 50%). 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.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Agnieszka Sutor
Sedlak & Sedlak
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DOŁĄCZ DO STOWARZYSZENIA
FRANCJA-POLSKA
I realizuj z nami swoje projekty!

KOGO SZUKAJĄ
FRANCUSKIE FIRMY?
Współpraca gospodarcza między Francją i Polską rozwija się coraz dynamiczniej- coraz częściej poszukiwani będą
pracownicy z dobrą znajomością języka francuskiego i potrafiący się odnaleźć w międzynarodowym środowisku pracy.

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.

Według badania przeprowadzonego
w 2018 roku przez Nielsen Polska na zlecenie FrancuskoPolskiej Izby Gospodarczej, firmy francuskie wypadają bardzo
korzystnie pod kątem wizerunku jako
pracodawcy. To tym bardziej ważne, że
Francja jest obecnie trzecim inwestorem
zagranicznym w Polsce, która przyciąga
coraz większą liczbę przedsiębiorców
i firm rozbudowujących swój biznes
w naszej części Europy (ponad 1300 firm
o kapitale francuskim zarejestrowanych
w Polsce).
Zagranicznych inwestorów wciąż
przybywa, a wraz z nimi nowe miejsca pracy, zarówno w dużych polskich aglomeracjach, jak i mniejszych
miejscowościach. Na przestrzeni lat
sami francuscy inwestorzy utworzyli 250 000 miejsc pracy, a ta liczba
wciąż rośnie!
Pracodawcy coraz częściej
poszukują osoby posługujące się co
najmniej dwoma językami obcymi.
Język angielski na poziomie komunikatywnym jest dziś zdecydowanie podstawą, drugi język jest
natomiast uznawany za zdecydowany atut. Spośród języków obcych, których znajomość doceniana
jest najbardziej na rynku pracy, język francuski zajmuje wysokie, trzecie
miejsce! W dodatku, według Pracuj.
pl, praca na stanowiskach z wymaganą znajomością drugiego języka obcego wynagradzana jest, w zależności
od stopnia zaawansowania, średnio
o 27-35% więcej!

CELE STOWARZYSZENIA

Jak się pracuje w firmach francuskich
i dlaczego warto rozważyć podjęcie w
nich zatrudnienia?
Spójrzmy znów na liczby – zgodnie
z wynikami badania Nielsena z 2018
roku, 39% studentów jest zdania, że
firmy francuskie oferują dobre warunki rozwoju, co potwierdza swoim doświadczeniem aż 1/3 pracowników firm
francuskich. 41% studentów uważa
ponadto, że firmy francuskie są nowoczesne – to w dodatku druga cecha najczęściej przypisywana pracodawcom
| z kraju Sekwany (również przez obecnie pracujących we francuskich firmach
respondentów).
Polacy plasują się na bardzo dobrym
miejscu w skali światowej pod względem znajomości języków. Ranking EF
English Proficiency Index wskazał, że w
porównaniu z 87 innymi krajami świata, Polska jest na 13. miejscu pod kątem poziomu angielskiego. Polska jest
poza tym w ostatnich latach coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla inwestycji w rozmaitych sektorach gospodarki

– francuskie firmy spotkamy przede
wszystkim w takich gałęziach gospodarki jak przemysł, handel, budownictwo czy rynek nieruchomości.
Warto zatem zastanowić się nad rozwojem kompetencji językowych pod
kątem nie tylko własnego rozwoju, ale
i zwiększenia atrakcyjności naszego
profilu dla potencjalnych pracodawców.
Zapoznaj się z ofertą kursów z języka francuskiego prowadzonych we
Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej – proponujemy zarówno cykle
zajęć, lekcje indywidualne, jak i specjalistyczne szkolenia z wybranych
obszarów i zawodów. W przeciwieństwie do zwykłej szkoły językowej,
kursy dostosowywane są do uczestników zajęć i prowadzone są z myślą
o użytkowaniu języka w życiu zawodowym i akademickim.

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. Saint-Gobain, Apsys, BGŻ BNP
Paribas, Ambasada Francji w Polsce, FrancuskoPolska 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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KARIEROpomocni,

czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej poprzez działalność doradczą, edukacyjną i informacyjną stwarza jak najlepsze
warunki, aby przygotować studentów, absolwentów i doktorantów do podjęcia pracy zawodowej.
W roku akademickim 2018/2019 odbywa się to za pomocą programu „Akcelerator Kariery”, który daje możliwość realizacji warsztatów o tematyce związanej z rozwojem kompetencji najbardziej pożądanych na rynku pracy. W programie
zrealizowano również warsztaty w języku angielskim – kierowane szczególnie do studentów obcokrajowców i polskich
studentów planujących karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Do projektu zostali zaproszeni trenerzy
oraz pracodawcy, w tym: Loreal, Microstrategy, Carlson Wagonlit Travel, Royal Bank of Scotland, Danone.
Nowatorskim projektem w programie
skierowanym dla studentów i pracodawców jest „Business Networking
Day”, który ma na celu promocję idei
networkingu pomiędzy kandydatami
(studentami) a pracodawcami. Wydarzenie kierowane jest do konkretnego wydziału i towarzyszy mu szereg
spotkań przygotowujących do uczestnictwa, a także nawiązywania relacji
ze światem biznesu. Ostatnia edycja Business Networking Day skierowana do studentów obcokrajowców
(anglojęzycznych, bez znajomości języka polskiego) spotkała się z ogromnym zainteresowaniem kandydatów.
W grze networkingowej z pracodawcami wzięło udział ponad 100 studentów.

O skuteczności działań świadczą opinie osób korzystających
z oferty Biura Karier PW:

Dzięki wsparciu BK miałem siłę, aby się nie poddawać w dążeniu do celu.
Dokumenty są dopracowane i mają tzw. większą siłę przebicia podczas
rekrutacji, dzięki czemu jestem zapraszana na rozmowy rekrutacyjne.
Konsultacje podniosły mnie na duchu i pozwoliły odzyskać siły i nadzieję.
„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach”
Zespół Biura Karier PW swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem
wspiera każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej
drabiny sukcesu.

Dodatkowo studenci i absolwenci
mogą czerpać informację o rynku pracy
z portalu internetowego (www.bk.pw.
edu.pl), na którym obecnie jest ponad
800 ofert pracy. Korzysta z niego blisko
5400 pracodawców oraz ponad 22,5
tys. Studentów i Absolwentów.

Wierzymy, że każdym tkwi ZASÓB i MOC.
MY wiemy, jak je wydobyć.
ZAPRASZAMY.
Nie pukaj, wchodź śmiało:
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Polna 50, V piętro, tel.: 022 234 63 67,
www.bk.pw.edu.pl /email: biurokarier@pw.edu.pl

Pologne
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JĘZYK BIZNESOWY
Z KULTURĄ W TLE
Globalizacja procesów biznesowych sprawiła, że Polacy uczą się języków obcych, a szczególnie języka angielskiego i niemieckiego, głównie ze względu na
to, że są one potrzebne w pracy. Coraz więcej jest zleceń dotyczących opisów
produktów w języku obcym, zapytań dotyczących obsługi klienta obcojęzycznego oraz szkoleń z komunikacji interkulturowej.
Większość nauczycieli i lektorów języków obcych traktuje „język” tylko
jako język, czyli system leksykalny,
fonologiczny oraz reguł gramatycznych rządzących w danym języku.
Jako język specjalistyczny, m.in. język
biznesowy, rozumieją oni po prostu
wyselekcjonowane słówka („fachowe”), które pojawiają się przeważnie
w kontekście biznesowym. Gramatyka natomiast przedstawiana jest
zgodnie z daną sytuacją biznesową,
np. zapytanie klienta o jego preferencje będzie często wprowadzeniem do
trybu przypuszczającego: „Czy mógłbym Panu pomóc?”.

Takie podejście do języków często
można zauważyć w podręcznikach
językowych. Język traktowany jest
jako system, w którym do prawie
każdego słowa możemy dobrać ekwiwalent (odpowiednik) w innym języku,
mniej lub bardziej dosłowny. Uczniowie w Polsce lubią ten sposób nauki
języka biznesowego (np. stąd wielki
„boom” na metody gramatyczno-tłumaczeniowe w podręcznikach językowych), ponieważ przypomina im on o
metodach, które były stosowane w
szkołach podstawowych, gimnazjach
itp. Człowiek zazwyczaj lubi to, co jest
dla mu znane.

Anna Jędrzejczyk
Autorka książek „Znasz angielski?
Poznaj niemiecki! Kompendium
językowo-kulturowe” oraz
„Niemiecki w marketingu. Marketingdeutsch”
Książki dostępne na www.poltext.pl
oraz w najlepszych
księgarniach w Polsce.
Profil na Facebooku: Niemiecki
oczami Polki z elementami
języka angielskiego
Blog: angielski-niemiecki.com

Czy rzeczywiście to się sprawdza w praktyce?
Z wykształcenia jestem ekonomistką. Do świata językoznawców i filologów weszłam dopiero po tym, jak nauczyłam się języka niemieckiego na poziomie C2, będąc
na emigracji w Niemczech. Moja droga zatem była drogą
odwrotną do tej, którą przeszła większość lektorów i nauczycieli języka niemieckiego. Na germanistyce oraz stu-

diach doktoranckich z językoznawstwa uczę się głównie
teoretycznych podstaw tego, czego na emigracji w Niemczech nauczyłam się intuicyjnie. Zawsze zastanawiałam
się, dlaczego język przekazywany w szkołach w Polsce
jest taki… „suchy”.

Język bez uwzględnienia mentalności danego narodu jest… „suchy”
Spójrzmy na słowo „patriotyczny” w języku polskim.
W sklepach internetowych w Polsce widzimy towary
opisane w następujący sposób: „patriotyczna koszulka”,
„patriotyczna flaga”. Polacy są dumni ze swojej historii
i z chęcią podkreślają hasła w stylu: „Bóg, honor, ojczyzna”. Upamiętniają wydarzenia historyczne i podkreślają
swoje cierpienia z przeszłości.

Jak jest w języku niemieckim? Znajdziemy w słowniku
słowo „patriotisch”, które jest dosłownym leksykalnym
ekwiwalentem słowa „patriotyczny” w języku polskim.
Jestem przekonana, że jeśli jakiś Niemiec zobaczyłby
w opisie produktu to słowo (np. „patriotyczna flaga niemiecka”), od razu zamknąłby okienko z towarem i jeszcze napisałby do zarządu tego sklepu, że sprzedawca

tego towaru jest nacjonalistą. Niemcy niechętnie używają słowa „patriotyczny”. Zamiast niego preferują słowo „niemiecki”, czyli zamiast pisać „patriotyczna flaga”,
napiszcie: „niemiecka flaga”. Dlaczego tak źle kojarzy
się Niemcom słowo „patriotyczny”? Patriotyzm to dla
nich ślepe gonienie za tym, co „państwowe”, „narodowe”,

a to niekoniecznie jest dobre…, jak zresztą wiemy z historii.
Zatem przy sprzedaży międzynarodowej, obsłudze klienta czy komunikacji interkulturowej należy dbać o to, aby
rzeczywiście dotrzeć do klienta i jego preferencji, a nie
tylko szukać często bezmyślnie ekwiwalentów w słowniku, które jak widać..., nie zawsze są ekwiwalentami na

Gdzie znaleźć dalsze informacje o biznesowej kulturze Niemiec?
W roku 2017 została wydana moja książka „Niemiecki
w marketingu”, w której opisuję dalsze różnice językowo-kulturowe w języku niemieckim. Była to pierwsza
książka o języku biznesowym na rynku w Polsce, która
wprowadzała do biznesowych podręczników językowych

aspekt kulturowy. Zachęcam wszystkich do poszerzenia
swojej wiedzy oraz propagowania mojego motta: „Języka nie ma bez kultury, a kultury bez języka”.
Powodzenia w odkrywaniu świata niemieckiego!
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Wykres 3. Wysokość wynagrodzeń starszych programistów
w firmach o różnym kapitale (brutto, PLN)

RAPORT

STREFA KANDYDATA

Wynagrodzenia w firmach
o różnym kapitale
Firmy z kapitałem zagranicznym zazwyczaj oferują wyższe zarobki na danym
stanowisku. Przykładowo starszy specjalista baz danych zarabia w przedsiębiorstwie zagranicznym o 11% więcej niż
osoby zatrudnione w firmach polskich,
a w przypadku Front-End developerów
jest to różnica 14%.

Wynagrodzenia programistów w 2018 roku
Wynagrodzenia w branży IT to temat, który z pewnością interesuje wiele osób. Zainteresowanie to może wiązać
się z faktem, iż jest to niezwykle szybko rozwijająca się branża, wyznaczająca nowe trendy w podejściu do pracownika. Czynnikiem, który w dużym stopniu na to wpływa jest globalizacja. Sprzyja ona transferowi wiedzy, informacji i nowych technologii. Te powodują, iż zarobki w branży IT równie szybko się zmieniają. Aby pogłębić temat,
przeanalizowaliśmy jakimi językami programowania posługują się najlepiej zarabiający developerzy, jak duże mają
doświadczenie i czy pochodzenie kapitału firmy wpływa na ich zarobki.
Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wysokość wynagrodzeń programistów,
a język programowania, którym
się posługują

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych, doświadczonych
programistów ze znajomością różnych języków programowania
(brutto, PLN)

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak
dla branży IT - 2018 uwzględniono poziom
dochodów, jakie osiągają programiści pracujący w różnych środowiskach programowania. Wśród nich wyróżnić możemy programistów .NET/#C, Front-End, technologii
Java czy aplikacji mobilnych. Z analiz wynika, że najlepiej zarabiają programiści Java,
jako kolejni plasują się programiści aplikacji
mobilnych. Na nieco niższe wynagrodzenie,
bo na poziomie 8 017 PLN liczyć mogą programiści Front-End. Programiści .NET/#C są
najmniej zarabiającą grupą developerów.
Porównując do programistów Java/JEE/
J2EE, ich wynagrodzenie jest niższe o 14%.
Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych programistów Java/
JEE/J2EE w zależności od posiadanego doświadczenia (brutto, PLN)

Benefity to ważny element systemu wynagrodzeń w każdej firmie.
W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono
wiele form dodatkowej motywacji pracowników. Wśród nich można
wymienić możliwość pracy zdalnej, szkoleń zawodowych, elastyczny czas pracy, dopłaty do wyżywienia, dodatkową opiekę medyczną oraz pomlisę na życie. Poniższy wykres przestawia popularność
benefitów, oferowanych programującym w danym języku. Wśród
tych wymienionych, opieka medyczna jest najczęściej oferowanym
benefitem. Stosunkowo często pracodawcy stosują także elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.

Wykres 3. Wysokość wynagrodzeń starszych programistów w firmach o różnym
kapitale (brutto, PLN)

Podsumowanie
Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Wysokość wynagrodzenia programistów w zależności od posiadanego
doświadczenia
Doświadczenie, jakie posiadają programiści
w znacznym stopniu wpływa na wysokość
ich zarobków. Przykładowo developerzy
Java/JEE/J2EE, jako młodsi specjaliści
mogą oczekiwać wynagrodzenia na poziomie 5 527 PLN. Eksperci posługujący
się tym językiem zarabiają już 13 964 PLN.
Różnica wynagrodzenia między młodszym
specjalistą, a ekspertem wynosi więc
8 437 PLN.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

Benefity oferowane programistom

W powyższym artykule opisano zależność pomiędzy wysokością
wynagrodzenia, a środowiskiem, w którym pracują programiści, poziomem doświadczenia jakie posiadają oraz pochodzeniem kapitału
firmy. Przedstawiono także popularność otrzymywania benefitów
w zależności od języka programowania. Więcej informacji na temat
wynagrodzenia programistów a także innych pracowników z branży IT znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla
branży IT - 2018.

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018

O raporcie
W tegorocznej edycji Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018 dla branży IT wzięły udział 84 firmy z całej Polski.
Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Szymon Adamczyk
Sedlak & Sedlak
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Fujitsu is the leading Japanese information and
communication technology (ICT) company, offering
a full range of technology products, solutions, and
services. Fujitsu Poland, with its business offer for
companies, is located in Warsaw. Fujitsu Global Delivery Center (GDC), focused on providing modern IT
& business services, is located in Katowice and Lodz.
There are 8 GDC locations worldwide. Outside
Poland, we are active in China, Costa Rica, India,
Malaysia, Philippines, Portugal, and Russia. We provide services and products for Fujitsu as well as for
our customers from all over the world. In Poland,
GDC operates within five business lines: Research
& Development and Business Application Services, Remote Infrastructure Management, Business
Process Outsourcing, Service Management, Service Desk. In Łódź, Fujitsu also employs specialists
for EMEIA Business Services.
„We are looking for university graduates, in philological faculties, but not only. The key is the documented knowledge of a foreign language. We are a flexible
employer - we are looking for both full-time and
part-time employees. We also offer the opportunity to work remotely. If you are interested
in working in Fujitsu, you should have basic knowledge
about technology, but this is not a requirement. While
working with us, you will operate in an international
environment and have contact with people from
all over the world.” – says Emilian Mleczak, Head
of Service Management at Fujitsu GDC Poland.

What benefits and perks do we offer our employees?
Language allowance, depending on the level of knowledge of a foreign language and its market uniqueness.
Access to language courses.
Free taxi rides home for those finishing work between
10 p.m. and 6 a.m.
Access to internal training platform.
Relocation support.
Private medical care.
Sports cards (OK System, Benefit System) – access
to sports facilities throughout Lodz and Katowice.
Lunch subsidies.
Discounts for Fujitsu employees in many places throughout Lodz and Katowice.
At Fujitsu, we believe that technology can help people achieve happiness and well-being. Technology is more important
than ever. That’s why people are always at the center of our
attention. We believe that a people-centric approach is the
only way to reach for the full potential of technology. Do you
want your career to be the #TheRealDeal? Join Fujitsu!
How to apply?
Visit our career website www.therealdeal.pl and click on the
button „check job offers”. You will see a list of current openings
in Fujitsu. You will also find out how you can apply.
Discover more:
www.fujitsu.com/global/about/
www.facebook.com/FujitsuPoland/
https://www.linkedin.com/company/career-at-fujitsu-poland

Fujitsu jest wiodącą japońską firmą informatyczno-komunikacyjną (ICT), oferującą pełną gamę produktów, rozwiązań i usług technologicznych. Fujitsu
Polska, mająca ofertę biznesową dla firm, znajduje się w Warszawie. Fujitsu Global Delivery Center
(GDC), koncentrujące się na dostarczaniu nowoczesnych usług IT i biznesowych, znajduje się w Katowicach i Łodzi.
Fujitsu GDC działa w ośmiu lokalizacjach na całym
świecie. Poza Polską mamy swoje oddziały w Chinach, Kostaryce, Indiach, Malezji, Filipinach, Portugalii i Rosji. Świadczymy usługi i tworzymy rozwiązania dla Fujitsu, jak również dla naszych klientów
z całego świata. W Polsce GDC składa się z pięciu
linii biznesowych: Research & Development and Business Application Services, Remote Infrastructure
Management, Business Process Outsourcing, Service
Management, Service Desk. W Łodzi Fujitsu zatrudnia również specjalistów do jednostki EMEIA Business Services.
„Poszukujemy absolwentów szkół wyższych, po kierunkach filologicznych, ale nie wyłącznie. Kluczowa
jest udokumentowana znajomość języka obcego.
Jesteśmy elastycznym pracodawcą - szukamy zarówno osób na pełen etat jak i na część etatu. Oferujemy również możliwość pracy zdalnej. Osoby, które są zainteresowane pracą w Fujitsu powinny mieć
podstawową wiedzę na tematy związane z technologiami, ale nie jest to wymóg. Pracując z nami
będziesz funkcjonować w międzynarodowym środowisku i mieć kontakt z osobami z całego świata.”
– mówi Emilian Mlecza, Head of Service Management
w Fujitsu GDC Poland.

Jakie benefity oferujemy naszym pracownikom?
Dodatek językowy, uzależniony od stopnia znajomości
języka obcego oraz jego rynkowej unikatowości.
Dostęp do kursów językowych.
Darmowe przejazdy taksówkami do domu dla osób
kończących pracę pomiędzy 22:00 a 6:00 rano.
Dostęp do wewnętrznej platformy szkoleniowej.
Wsparcie w zakresie relokacji do Łodzi lub Katowic.
Prywatna opieka medyczna.
Karty sportowe (OK System, Benefit System) - dostęp
do obiektów sportowych w całej Łodzi i Katowicach.
Karty lunchowe.
Zniżki dla pracowników Fujitsu w wielu miejscach
w Łodzi i Katowicach.
W Fujitsu wierzymy, że technologia może pomóc ludziom
w osiągnięciu szczęścia i dobrego samopoczucia. Technologia odgrywa obecnie rolę ważniejszą niż kiedykolwiek. Dlatego też ludzie są zawsze w centrum naszej uwagi. Uważamy,
że podejście stawiające człowieka w centrum jest jedynym
sposobem na sięgnięcie po pełnię możliwości, jakie niesie
technologia. Chcesz kariery #NaSerio? Dołącz do Fujitsu!
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/
https://www.linkedin.com/company/career-at-fujitsu-poland
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Mettler-Toledo Sp. Z o.o.

Fujitsu
Lokalizacja: łódzkie, śląskie / Lódź, Silesia

Branża/Sektor: IT/nowe technologie / IT/new technologies

Zakres działalności:
Fujitsu jest głównym japońskim dostawcą najnowszych technologii i sprzętu w dziedzinie informatyki i komunikacji
(ICT), oferującym pełen zakres produktów, rozwiązań i usług technologicznych. Korzystamy z naszego doświadczenia oraz siły technologii ICT, aby wraz z naszymi klientami kształtować przyszłość globalnej społeczności. Fujitsu
dostarcza najnowsze technologie, a także produkty informatyczne i komunikacyjne dla klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i możliwości w zakresie innowacji, oferujemy unikalne cyfrowe
usługi, w których centrum jest zawsze człowiek.

Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of
technology products, solutions, and services. We use our experience and the power of ICT to shape the future of
society with our customers. Fujitsu provides newest technologies and products for informatics and communication
for clients in more than 100 countries globally. Leveraging our many years of experience and innovation potential,
we are committed to digital co-creation together with our customers. Fujitsu provides unique digital services that
are designed to leverage connectivity and data-driven intelligence to empower people, delivering truly human
centric value.
Profile rekrutacyjne w 2019:
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 języków i obsługi klienta.

Lokalizacja: Warszawa

Branża/Sektor: Produkcja i sprzedaż precyzyjnych urządzeń
analitycznych/ Shared Business Center

Zakres działalności:
METTLER TOLEDO to lider w produkcji instrumentów precyzyjno-pomiarowych i analitycznych stosowanych
w działalności badawczo-rozwojowej, przemyśle, motoryzacji, logistyce i handlu. Nasza firma wywodzi się ze
Szwajcarii, a produkty i usługi są dziś dostępne w ponad 100 krajach. Od 20 lat METTLER TOLEDO prowadzi działania
sprzedażowe i serwisowe także w Polsce. Zespół, do którego Cię zapraszamy, to zlokalizowany w Warszawie
Shared Business Centre: działamy od 2012 roku realizując projekty o zasięgu globalnym.
Profile rekrutacyjne w 2019:
AP Accountant
AR Accountant
GL Accountant
Asystent Zespołu

Specjalista ds. Technicznej Obsługi
klienta
Specjalista ds. Aplikacji
i Produktów
Specjalista w dziale
Telemarketingu

Specjalista ds. Administracji
Serwisu
Specjalista ds. Administracji
Sprzedaży
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Proces rekrutacji:
1. Wypełnij formularz rekrutacyjny dołączając swoje CV https://careers.mt.com/careerspl .
2. Podczas rozmowy telefonicznej opowiedz nam o tym, czego szukasz.
3. Przygotuj się na spotkanie w naszym biurze. Zostaniesz poproszony o rozmowę w języku obcym.
Będzie też czas na Twoje pytania.
4. Spodziewaj się ponownego kontaktu z naszej strony, bo przekażemy Ci informację zwrotną.
5. METTLER TOLEDO Precisely Where You Belong!

We welcome programmers, IT specialists, administrators, IT engineers, candidates interested in a career
in IT, accounting and finance professionals, logistics specialists, linguists and customer service professionals to join our teams.

QIAGEN BUSINESS SERVICES SP. Z O. O .
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce
Lokalizacja: Łódź (siedziba główna)

Branża/Sektor: Bankowość

Zakres działalności:
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce wchodzi w skład Grupy Nordea, największej skandynawskiej instytucji finansowej,
zatrudniającej ponad 30 000 osób na całym świecie. W skład polskiego oddziału wchodzi centrum operacyjne z siedzibą
w Łodzi, obsługujące procesy back-officowe dla skandynawskich jednostek biznesowych banku oraz pion IT, zlokalizowany
w Trójmieście i Warszawie. Liczba pracowników w obydwu pionach wynosi ponad 3700 osób.
Profile rekrutacyjne w 2019:
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Wśród poszukiwanych kandydatów
są zarówno absolwenci studiów wyższych rozpoczynający ścieżkę kariery, jak i eksperci o ugruntowanej wiedzy
informatycznej.
Jak przebiega proces rekrutacji?
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami pracy na stronie www.nordea.pl. Aby aplikować, należy
wypełnić formularz pod wybranym ogłoszeniem o pracę. Pierwszym etapem rekrutacji jest kilkuminutowa rozmowa
telefoniczna, podczas której zbieramy podstawowe informacje o kandydacie. Następnym etapem jest rozmowa
rekrutacyjna z liderem zespołu, dla którego prowadzimy rekrutację. Informację zwrotną kandydat otrzymuje
telefonicznie bądź mailowo w terminie 2-3 tygodni od spotkania.

Lokalizacja: Wrocław

Branża/Sektor: Nauka o życiu

Zakres działalności:
QIAGEN Business Services powstało pod koniec 2012 r. we Wrocławiu. Centrum zatrudnia obecnie prawie
500 Pracowników w kilkunastu działach. W QBS zajmujemy się między innymi księgowością, kontrolingiem
finansowym, obsługą klienta, logistyką, wewnętrznymi usługami HR, digitalizacją procesów biznesowych,
marketingiem, zakupami, jakością a także tworzeniem oprogramowania do zaawansowanych urządzeń
wykorzystywanych do badań nad DNA i RNA. Nieprzeciętne umiejętności, talent i zaangażowanie naszych
Pracowników są kluczem do naszego sukcesu. W QBS dbamy o wyjątkową atmosferę pracy oraz różnorodne
ścieżki rozwoju kariery. Dołącz do nas!
Jakich osób szukamy?
zorientowanych na potrzeby klienta
posiadających zdolności komunikacyjne
i interpersonalne
otwartych na wyzwania i pracę
w międzynarodowym środowisku
posiadających bardzo dobrą znajomość
obsługi komputera
swobodnie posługujących się językami obcymi

Co oferujemy?
szkolenia wewnętrzne i programy rozwojowe
dofinansowanie kursów językowych
pracę w dogodnej lokalizacji
atrakcyjny pakiet socjalny
dofinansowanie do żłobków i przedszkoli
dofinansowanie aktywności sportowej Pracowników
kampanie promujące zdrowy tryb życia

Jak zaaplikować?
Prosimy o wypełnienie i przesłanie aplikacji na stronie www.qiagen.com/careers
Aktualne oferty pracy znajdują się również na www.pracuj.pl oraz innych serwisach rekrutacyjnych.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami. rekrutacja.wroclaw@qiagen.com
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DYPLOM
U NAJLEPSZYCH!

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
Inne jednostki:
• Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM, www.stil.amu.edu.pl
• Szkoła Językowa UAM, www.sj.amu.edu.pl

CZEL
U
E
L
I
F
O
PR

NI

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

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

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-

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

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Humanistyczynych: filologia angielska, filologia germańska, filologia germańska - gr. początkująca,
filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia romańska, filologia romańska - gr. początkująca,
filologia - sinologia, hispanistyka, lingwistyka stosowana-specjalizacja jęz. angielski i jęz. rosyjski, lingwistyka stosowana - specjalizacja jęz. angielski i jęz. ukraiński
Kontakt:
Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin,
Stary Gmach KUL, pok. 131
tel. (81) 445-41-32;
fax. (081) 445 43 71,
e- mail: kariera@kul.pl; dorota.maj@kul.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna

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.
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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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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 2019

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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XVII edycja Targów Pracy

27

WARSZAWSKIE
DNI INFORMATYKI
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Politechniki Warszawskiej
Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl,
tel. +48 608 590 046

4

DZIEŃ ROSYJSKI
Atrium Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa
E: BIURO@LINGWISTYKA.EDU.PL
T: 22 886 50 12

IX Giełda Pracy
Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Cukrowej 8.
T: 91 444 37 03
E: abk@usz.edu.pl

9-10

XV Dni Kultury Słowian
Wschodnich
budynek: 65-762 Zielona Góra, al.
Wojska Polskiego 71 A, Collegium
Neophilologicum UZ, Campus B
E: nel.bielniak@wp.pl

9

XXVI Targi Pracy
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek DCINiE
T:71 36 80 884
E : targipracy@ue.wroc.pl

26

VIII konkurs multimedialny o Ukrainie
„Świat muzyki ukraińskiej”
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek
Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
dr Dagmara Nowacka | E: dagfryz@kul.pl

6-7

Internationale Examens Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Centrum Tranfer Wiedzy, Sala CTW-220, i budynek
Collegium Norwidianum, pokoj CN-00
Dr Agnieszka Flor-Górecka
E: a.flor@post.pl

26

12

CZERWIEC 2019

Premiera oficjalnej polskiej wersji
belgijsko-duńskego filmu dokumentalnego
‘Zie mij doen’ (2018)
Centrum Kultury l. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
budynek Centrum Tranfer Wiedzy, Sala CTW-220.
Dr Muriel Waterlot
E: murielwaterlot@kul.pl

Szkoła językowa dla studentów i wykładowców z Ukrainy
Wyższa Szkoła Lingwistyczna
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
Biuro Karier | T: 34 365 58 02, wew. 111
www.wsl.edu.pl/poznaj-wsl/biuro-karier

14-15

WRZESIEŃ 2019

Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy
Uniwersytet Warszawski,
Wydział Neofilologii
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

MAJ 2019

Rekrutacja na jednoroczne studia podyplomowe „Profesjonalne
tłumaczenie konferencyjne – język angielski” i „Profesjonalne
tłumaczenie konferencyjne - język niemiecki”
Szkoła Tłumaczy UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Natalia Biskupska E: l stil@amu.edu.pl
T: 61 829 11 00 | T: 735 208 007

LIPIEC 2019

9-10

X Giełda Pracy Uniwersytetu
Opolskiego
Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego ul. Katowicka 87A, pok.
29 (DS. Mrowisko), Opole
T: 77/452 70 54 | E :kariera@uni.opole.pl

XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Krótkiego
Metrażu Francuskojęzycznego FrankoFilm: „Otwarcie”
Lubuski Teatr - Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
mgr Laurent Vavon, info@frankofilm.pl
Strony wydarzenia: http://frankofilm.pl/
https://www.facebook.com/fcfpologne/

15-26

IX Giełda Pracy
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul.
Mickiewicza 64,
T: 91 444 37 03 | E: abk@usz.edu.pl

12

24-26

E: targi@amu.edu.pl
T : 618292495

Business Networking Day
Wydział Chemiczny PW,
Audytorium Czochralskiego,
Gmach Technologii Chemicznej
Biuro Karier PW
T: 22 234 63 67
E: biurokarier@pw.edu.pl

Drzwi Otwarte Szkoły Tłumaczy UAM
Szkoła Tłumaczy UAM,
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Natalia Biskupska
E: stil@amu.edu.pl | T: 61 829 11 00
T: 735 208 007

15

KARIERA NA JĘZYKACH
Collegium Novum,
al. Niepodległości 4, Poznań

8

Wielke Dyktando Języka
Niderlandzkiego w Europie Środkowej
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek
Centrum Tranfer Wiedzy, Sala CTW-220.
Dr Muriel Waterlot
E: murielwaterlot@kul.pl

10

15

28

Targi Pracy Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
budynek: Budynek Główny UP,
ul. Podchorążych
Anna Anklewicz, Alina Jurczak-Bojm,
E: abk@up.krakow.pl

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE

9

XXIII Dni Frankofonii:
Język, kultura, twórczość

budynek: 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A, Collegium Neophilologicum UZ, Campus B
Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska,
ejastrzebska@yahoo.frE: biurokarier@uni.lodz.pl

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana
E: Biuro.Karier@uz.zgora.pl

26-27

KWIECIEŃ 2019

19-21

Europejski Dzień Języków
Goethe-Instytut Krakau
Rynek Główny 30, Kraków
www.goethe.de/krakau

16

PAŹDZIERNIK
2019

XXVII Targi Pracy Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek DCINiE
T : 71 36 80 884
E: targipracy@ue.wroc.pl

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2019
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
E: krzysztof.michalski@ug.edu.pl,
T: (58) 523 33 378

7-8
Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy
Uniwersytet Warszawski
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

TARGI PRACY i PRAKTYK
dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Dorota Myko
T: 22 234 70 81
E : d.myko@elka.pw.edu.pl

Inżynierskie Targi Pracy
Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska
E: targiBK@pk.edu.pl

LISTOPAD
2019

Dni Campus France wszystko
o studiach we Francji.
Instytut Francuski

Moderne trends in taal- en
letterkunde, dagen van het Nederlands
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Collegium
Joannis Pauli, Sala C-1031.
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht, prof. zw. E: wilken.engelbrecht@kul.
pl, dr Agnieszka Flor-Górecka | E: a.flor@post.pl

41
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20

Targi Pracy – KAMPUS KARIERY
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii,
ul. Uniwersytecka 7/10, bud. D
Dominika Buczkowska

X Giełda Pracy
Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Mickiewicza 64.
T: 91 444 37 03, E: abk@usz.edu.pl

19

X Giełda Pracy
Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Cukrowej 8,
T: 91 444 37 03, E: abk@usz.edu.pl

GRUDZIEŃ
2019

VII Otwarte Zielonogórskie Dyktando
z Języka Niemieckiego
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Germańskiej,
al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra
E: sekretariat@ifg.uz.zgora.pl

Dni Campus France
- wszystko o studiach
we Francji.
Instutut Francuski

3-5
VI Dni Języków Obcych: Humor, żart, komizm
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A,
Collegium Neophilologicum UZ, Campus B
M.Karczewska@in.uz.zgora.pl
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