
 
 
 

 

30. UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA  

Z RYNKIEM PRACY 

 

 

 

 

 
 

24 kwietnia 
godz. 10.00-12.00 

 
sala nr 1.026  

w budynku Wydziału Neofilologii UW 
ul. Dobra 55 

 
Jak skutecznie  

przygotowa ć się do rozmowy 
rekrutacyjnej i zdoby ć 

wymarzon ą pracę? 
 
Weź udział w warsztacie! Dowiesz się:  
- jak efektywnie przygotować się do 
rozmowy rekrutacyjnej, 
- w jaki sposób zdobyć wymarzoną pracę. 
 

 
Zapisy poprzez formularz:  https://goo.gl/forms/8Vi2OeziAfCpYAcC2 

 

Więcej informacji: www.spotkania.uw.edu.pl  



 
 
 

 

30. UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA  

Z RYNKIEM PRACY 

 

 

 

24 kwietnia 
godz. 12.30-14.00 

sala nr 1.026  
w budynku Wydziału Neofilologii UW 

ul. Dobra 55 

 
ASSESSMENT CENTRE  

- W PROCESIE REKRUTACJI 
 
Assessment Centre „AC” jest jednym  
z narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji. 
 
Weź udział w warsztacie! Dowiesz się:  
- czego może kandydat spodziewać się  
w trakcie sesji AC. 
 

 
 
 
 

Zapisy poprzez formularz:  https://goo.gl/forms/nPDao3VYPCyZshqu2 
 

Więcej informacji: www.spotkania.uw.edu.pl  
 
 
 



 

30. UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA  

Z RYNKIEM PRACY  

 

 

 
25 kwietnia 

godz. 10.00-11.30 
 

sala nr 1.026  
w budynku Wydziału Neofilologii UW 

ul. Dobra 55 

 

Zaplanuj karier ę – 
Career Coaching z SSC Heroes 

  
Zapraszamy na bezpłatną sesję career coachingową, podczas której 
doświadczeni rekruterzy pomogą Ci określić Twoją ścieżkę kariery 
i doradzą, jak osiągnąć cele zawodowe.  
Podpowiemy Ci: 

⋅ jakie są Twoje mocne strony 
⋅ w jakiej pracy się odnajdziesz 
⋅ jak wejść na rynek pracy – dobrze przygotować dokumenty 

aplikacyjne, przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i zadbać 
o swój profesjonalny wizerunek online  

⋅ pomożemy Ci stworzyć lub ulepszymy Twój profil  
na LinkedIn i Goldenline 

  
Weź ze sobą CV – pomo żemy Ci je poprawi ć. 

 

 
 

Zapisy poprzez formularz:  https://goo.gl/forms/reLvukQrODXznh6u1 
 

Więcej informacji: www.spotkania.uw.edu.pl  



 

30. UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA  

Z RYNKIEM PRACY 

 

 

 

25 kwietnia 
godz. 12.00-14.00 

 
sala nr 1.026  

w budynku Wydziału Neofilologii UW 
ul. Dobra 55 

 
Przygotuj skuteczne CV 

z Rekruterem  
  
Weź udział w warsztacie! Dowiesz się:  
 

- jak przygotować skuteczne CV, 
 

- na co zwraca uwagę pracodawca, czego 
oczekuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 
 

- czym jest Agencja Pracy Tymczasowej  
i jak działa? 
  

 

 

Zapisy poprzez formularz:   https://goo.gl/forms/LzLLsfh65ej8DXDj1 
 

Więcej informacji: www.spotkania.uw.edu.pl  



 

30. UNIWERSYTECKIE 
SPOTKANIA  

Z RYNKIEM PRACY  

 

 
25 kwietnia 

godz. 14.30-16.00 
 

sala nr 1.026  
w budynku Wydziału Neofilologii UW 

ul. Dobra 55 

 

Wejdź w rol ę kandydata  
- sprawd ź, czy jeste ś  

gotów/gotowa na interview   
  
Opowiemy o rozmowie rekrutacyjnej, 
zdradzając: 
- rodzaj zadawanych pytań,  
- technik stosowanych przez rekruterów. 
Przeprowadzimy symulację rozmów 
rekrutacyjnych.  
Warsztat będzie miał charakter praktyczny.  

 
 

Zapisy poprzez formularz:   https://goo.gl/forms/N9NuVpwfDhkfYZQv2 
 

Więcej informacji: www.spotkania.uw.edu.pl  


