
 

BIURO KARIER Uniwersytetu Wrocławskiego  

zaprasza studentów i absolwentów na  

V edycję Targów Pracy i Praktyk "Kampus Kariery" 

 

Kiedy? 18 kwietnia – 10.00-15.00 

Gdzie? Hol Wydziału Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14a 

 

Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy, szukasz praktyki lub stażu a może planujesz zmienić obecną 

pracę? Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami firm i instytucji!  

Firmy, które znajdziecie na targach, bezustannie się rozwijają, zatrudniają absolwentów szkół wyższych  

i są otwarci na partnerski dialog z młodymi ludźmi. Mają do zaoferowania oferty praktyk, pracy, staży 

zawodowych. 

Kampus Kariery to: 

 

1.  MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI FIRM: 

 Cultural Care Poland sp. z o.o 

 Fastenal Europe sp. z o.o. 

 Grupa PCC 

 Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k. 

 Clinico Medical sp. z o.o. 

 Coyote Logistics a UPS Company 

 Parker Hannfin ESSC sp. z o.o. 

 The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. 

 Wrocławski Park Technologiczny SA 

 Translavic Polska sp. z o.o 

 Call Center Inter Galactica 

 ULTIMO S.A. 

 Hewlett Packard Enterprise Global Business Center  sp. z o.o. 

 Fundacja Rozwoju Talentów 

 KRUK S.A. 

 Ryszard Jarża Translations 

 Hays Poland 

 VULCAN sp. z o.o. 

 Cathay Pacific Krakow 

 Dr.Max sp. z o.o. 



2. WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRM: 

 

 11.15-12.45 - Bądź najlepszy na rynku pracy - poznaj tajniki personal branding- firma Hewlett 

Packard Enterprise Global Business Center sp. z o.o. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/466/ 

 

 11.15 - 12.15 - Wystąpienia publiczne – firma KRUK S.A. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/472/ 

 

 12.20 -13.20  - Jak przygotować się do rekrutacji – firma KRUK S.A. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/470/ 

 

 11.15 -12.45 - „Let your passion fly – first steps into your career!”- firma Cathay Pacific. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/474/ 

 

 12.50 -13.50 - Znaczenie zdobytego za granicą doświadczenia w Twoim CV - firma Cultural Care 

Poland sp. z o.o. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/467/ 

 

 13.55 -14.25 - Miejsce w którym myśl zamienia się w produkt światowej jakości - Wrocławski Park 

Technologiczny S.A. 

Zapisz się na warsztat: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/473/ 

 

3. Strefa Biura Karier - Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska, w którym znajdziecie: 

 PUNKT KONSULTACJI CV (expresowe konsultacje) 

 zapisy na warsztaty i szkolenia 

 bezpłatne informatory i katalogi pracodawców 

 

Bądź na bieżąco – śledź wydarzenie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/464139804001692/ 

www.careers.uni.wroc.pl 
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