Centrum Współpracy
z Biznesem
Jedno miejsce - wiele możliwości

Centrum Współpracy z Biznesem powstało
w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się
sytuację na rynku pracy oraz oczekiwania
otoczenia biznesowego.
Łączymy naukę z biznesem, wspólnie tworzymy
gospodarkę 4.0
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Biuro Karier – Centrum Współpracy z Biznesem

Z nami:
• rozwiniesz umiejętności i wiedzę, które są poszukiwane
na rynku pracy,
• opracujesz skuteczne CV,
• przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej,
• zdobędziesz doświadczenie w trakcie praktyki lub stażu,
• nawiążesz kontakty z pracodawcami.
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PLANOWANIE KARIERY

Planowanie kariery, to sztuka podejmowania decyzji.
Warto się do tego przygotować, by wybrać najlepszą dla
siebie opcję.
Doradczynie kariery pracujące w Biurze Karier Centrum
Współpracy z Biznesem pomogą Ci poznać twój potencjał
i przeanalizować dostępne możliwości Twojej ścieżki
rozwoju zawodowego.
"Jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego,
co uważasz za wspaniałe zajęcie." Steve Jobs

Korzyści dla Ciebie:
wiedza

trening

pewność
siebie

zeskanuj
lub
kliknij

PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

To naturalne, że jak robimy coś po raz pierwszy
w życiu, to nie wiemy jak się za to zabrać.
Jeżeli po raz pierwszy szukasz pracy, przygotowujesz
CV albo zostałeś/aś zaproszony/a na spotkanie
w sprawie pracy – skontaktuj się z Doradczyniami
kariery. Dowiesz się jak skonstruować efektywne CV
i przygotować list motywacyjny, które zwiększą Twoje
szanse na rynku pracy.
Trening rozmowy kwalifikacyjnej, nauczy Cię
dopasowanej autoprezentacji i skutecznej komunikacji,
dzięki temu zabłyśniesz na spotkaniu z pracodawcą.

Korzyści dla Ciebie:
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nowa
perspektywa

pewność
siebie

wsparcie

Career coaching, czyli jak dojść tam gdzie chcesz

Wytyczyłeś/aś swoją ścieżkę rozwoju zawodowego?
Cele są jasne i potrzebujesz mobilizacji do działania?
Może planujesz reorganizację życia zawodowego
i potrzebujesz to z kimś przegadać?
Masz głowę pełną pomysłów lecz trudno Ci zdecydować
się na jeden konkretny?
Career Coaching jest dla osób, które twierdząco
odpowiedziały choć na jedno z tych pytań. Coach nie
doradza – zadaje pytania, czasem banalne, czasem
oczywiste, czasem trudne. I choć to Ty wiesz najlepiej,
czego potrzebujesz, by osiągnąć swój cel zawodowy,
coaching sprawi, byś zrobił/a to w odpowiedni dla siebie
sposób.
Czasem wystarczy rozmowa, by wszystko wydało się
prostsze. ☺

Korzyści dla Ciebie:
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świadomość

pewność
siebie

umiejętności

TANGRAM KARIERY

Szukasz pracy lub chcesz zmienić obecną?
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do tej zmiany?
Chciałbyś/abyś stworzyć/odświeżyć CV?
Ciągle staje Ci coś na drodze, by umówić się z Doradczynią
kariery?
Nasze Doradczynie wyszły naprzeciw wszystkim zabieganym
i zapracowanym. Przygotowały specjalnie dla Was Program
doradczy, który możesz przejść samodzielnie, kiedy chcesz
i poświęcić na to tyle czasu, ile potrzebujesz.
Sam/sama dobierasz tematy czy kolejność ich realizacji
w zależności od czasu i obecnych potrzeb.
Wejdź na stronę, wybieraj i działaj!
A jeśli pojawią się jakieś pytania – pisz. Będziemy w kontakcie.

Korzyści dla Ciebie:
świadomość

wsparcie

wgląd

zeskanuj
lub
kliknij

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Znalazłeś/aś się w trudnym momencie
i potrzebujesz wsparcia?
Zależy Ci na osiągnięciu lepszej jakości życia i nie wiesz
od czego zacząć?
Chcesz dokonać zmiany w swoim życiu osobistym?
Konsultantki terapeutyczne Biura Karier Centrum
Współpracy z Biznesem pomogą Ci poszukać optymalnego
rozwiązania w zaistniałej sytuacji.
Spotkania bazują na założeniach terapii
krótkoterminowych i ich celem będzie diagnoza Twojej
sytuacji oraz wspólne wypracowanie
optymalnych rozwiązań. Zapraszamy.

Korzyści dla Ciebie:
networking

prestiż

kompetencje
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Programy Mentoringowe

Masz wizję swojej przyszłości? Wiesz w jakim kierunku chcesz
się rozwijać? Brakuje Ci wiedzy i doświadczenia, by zacząć?
Gdybyś mógł/mogła o tym porozmawiać z ekspertem, który
podzieli się z Tobą wiedzą i doświadczeniem –
spróbowałbyś/abyś?
Masz taką możliwość w ramach Programu Mentoring dla
Studentów. Program zakłada współpracę z Mentorem/ką–
przedstawicielem/ką biznesu, który/a przez 6 miesięcy będzie
Cię wspierać w realizacji Twoich celów zawodowych
i osobistych.
A jeśli studiujesz Rachunkowość i Controlling i piszesz pracę
licencjacką lub magisterską masz szansę realizować to zadanie
współpracując z Mentorami/kami z Ministerstwa Finansów,
w specjalnie dedykowanym Programie dla tego kierunku.
Skorzystaj z tych niepowtarzalnych możliwości, jakie dają nasze
Programy Mentoringowe, w których walutą jest zaufanie i pasja.

Korzyści dla Ciebie:
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wizerunek

wynagrodzenie

doświadczenie

Zdobądź z nami pierwszą pracę

Pierwsza praca to szczególne doświadczenie. To ona pozwala
na zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością i pierwsze
odpowiedzi na pytanie „Co chcę w życiu robić?”.
Z nami masz kilka możliwości jej znalezienia poprzez:
-

Platformę JobTeaser, czyli oferty pracy,
Targi Pracy,
Programy Stażowe,
Praktyki.

Każda z nich może stać się szansą na wyjątkowy początek
Twojej drogi zawodowej…

Korzyści dla Ciebie:
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networking

kompetencje

Praktycznie przygotuj się do pracy

Praktyki kojarzą się wszystkim z parzeniem kawy i robieniem
ksero.
Z nami jest inaczej! Teraz praktyki to czas na poznanie firmy,
kultury organizacyjnej, sprawdzenia się w określonej roli,
zweryfikowanie posiadanej wiedzy i cenny feedback od
opiekuna/ki.
Chcesz się zawodowo sprawdzić w firmie? Praktyki dają Ci taką
możliwość.
Miejsce, gdzie możesz zrealizować praktyki zawodowe znajdziesz
na platformie Jobteaser. Masz już wybraną firmę? Skontaktuj się
z nami, podpowiemy Ci jakie dokumenty musisz wypełnić, aby
były one organizowane we współpracy z Uczelnią.

doświadczenie

Jeśli czekasz na dzień, kiedy z dyplomem
w ręku powiesz: „Jestem Absolwentem/ką!”, by
zacząć szukać pracy, nie czekaj do tej chwili.
Już dziś zacznij poszukiwania!
Warto zacząć od udziału w Programach
Stażowych
realizowanych
przez
Biuro
Karier
Centrum Współpracy z Biznesem.
Program Stażowy to 16-tygodniowy, płatny staż
w sprawdzonej przez nas firmie, pod opieką
profesjonalisty/ki - Opiekuna/ki Stażu.
Firmy uczestniczące w Programach Stażowych
umożliwiają łączenie pracy i zajęć na Uczelni
w elastyczny sposób. Dzięki temu ukończysz
studia i w tym samym czasie zdobędziesz
doświadczenie w wybranej branży.

Programy Stażowe – most pomiędzy uczelnią a pracą
- od teorii do praktyki
Korzyści dla Ciebie:
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wynagrodzenie

Korzyści dla Ciebie:
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Zostań naszym Ambasadorem/ką i promuj nasze działania
wśród studentów/ek UEW

Korzystałeś/aś z naszych usług? Doświadczyłeś/aś ich
efektów? Chcesz nam pomóc w promowaniu naszych
projektów i programów wśród swoich kolegów/
koleżanek ze studiów?
A może chcesz zaangażować się w nasze działania?
Zgłoś się do nas i zostań naszym/ą Ambasadorem/ką.
Współpracując z nami będziesz nie tylko
uczestnikiem/czką, ale i organizatorem/ką. Będziesz
naszymi uszami i oczami. Pomożesz nam jeszcze lepiej
dopasować nasze działania do potrzeb studentów/ek.
Ambasador/ka Biura Karier ma nie tylko możliwość
zdobycia doświadczenia, ale też prestiżu, który
zwiększy Jego/Jej rozpoznawalność na Uczelni i wśród
współpracujących z nami firm.

Centrum Współpracy z Biznesem – Biuro Karier
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
bud. E, pok. 205
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
www.cwb.ue.wroc.pl
biurokarier@ue.wroc.pl

