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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOUNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

DZIEŃ DZIEŃ KARIERKARIER  
WZ UWWZ UW



Dzień KarierDzień Karier WZbogać się o nowe doświadczenie! WZbogać się o nowe doświadczenie!
Zbuduj z nami wizerunek idealnego pracownika orazZbuduj z nami wizerunek idealnego pracownika oraz
zaprezentuj się jako potencjalny kandydat do pracyzaprezentuj się jako potencjalny kandydat do pracy

firmom, które 7 kwietnia br. zaprezentują swoją ofertęfirmom, które 7 kwietnia br. zaprezentują swoją ofertę
rekrutacyjną na Wydziale Zarządzania UW!rekrutacyjną na Wydziale Zarządzania UW!

  
Po raz pierwszy na Wydziale ZarządzaniaPo raz pierwszy na Wydziale Zarządzania  

odbędą się targi pracy organizowane przezodbędą się targi pracy organizowane przez  
Samorząd Studentów i BKiA.Samorząd Studentów i BKiA.

To wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznieTo wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie
zapraszamy studentki i studentów WZ UW!zapraszamy studentki i studentów WZ UW!  

Będziecie mieli także niepowtarzalną okazję wziąćBędziecie mieli także niepowtarzalną okazję wziąć
udział w spotkaniach z firmami zaplanowanymi w tymudział w spotkaniach z firmami zaplanowanymi w tym
dniu (sala A207):dniu (sala A207):

11.00-11.30 firma 11.00-11.30 firma Deloitte Deloitte - prelekcja pt. "A career built- prelekcja pt. "A career built
around you - weź odpowiedzialność za swoją karieręaround you - weź odpowiedzialność za swoją karierę

11.30-12.00 firma 11.30-12.00 firma HenkelHenkel – prelekcja pt. “Tricki i Myki – prelekcja pt. “Tricki i Myki
rekrutacji – spotkanie z firmą Henkel Polska”rekrutacji – spotkanie z firmą Henkel Polska”
12.00-12.30 firma 12.00-12.30 firma EYEY – prelekcja pt. “All about EY – sprawdź – prelekcja pt. “All about EY – sprawdź
jakie możliwości czekają na Ciebie w EY!”jakie możliwości czekają na Ciebie w EY!”
13.00-13.30 13.00-13.30 Bank PEKAO S.A.Bank PEKAO S.A. – prelekcja pt. “Kariera – prelekcja pt. “Kariera

13.30-14.00 firma 13.30-14.00 firma AccentureAccenture – prelekcja pt. "Ścieżki kariery w – prelekcja pt. "Ścieżki kariery w
Accenture”‘Accenture”‘
14.30-15.15 firma14.30-15.15 firma Mars Mars – prelekcja pt. ”Najlepiej zacząć – prelekcja pt. ”Najlepiej zacząć

            i poznaj możliwości rozwoju w działach Deloitte"i poznaj możliwości rozwoju w działach Deloitte"

            w Bankowości Korporacyjnej Pekao S.A. – program stażowyw Bankowości Korporacyjnej Pekao S.A. – program stażowy  
            z myślą o przyszłości”z myślą o przyszłości”

            w Mars – krótko i zwięźle o Programach Stażowychw Mars – krótko i zwięźle o Programach Stażowych
            i Menedżerskich w wiodącej firmie z branży FMCG”i Menedżerskich w wiodącej firmie z branży FMCG”



Accenture PolskaAccenture Polska
Bank BNP ParibasBank BNP Paribas
Bank MillenniumBank Millennium
Bank Pekao S.A.Bank Pekao S.A.
DeloitteDeloitte
EY PolskaEY Polska
Fundacja Think!Fundacja Think!
Henkel PolskaHenkel Polska
JTI PolandJTI Poland
Mars PolskaMars Polska
Procter & Gamble PolskaProcter & Gamble Polska
PwC PolskaPwC Polska
Santander UniversidadesSantander Universidades

WYSTAWCY:WYSTAWCY:



1 - Mars

2 - Accenture

3 - Procter & Gamble

4 - Bank Millennium

5 - Bank Pekao S.A.

6 - JTI Poland

7 - Henkel

8 - Deloitte

9 - PwC

10 - Santander Universidades

11 - EY

12 - Fundacja THINK!

13 - Bank BNP Paribas



ACCENTURE POLSKAACCENTURE POLSKA
Accenture is a global professionalAccenture is a global professional

services company with leadingservices company with leading
capabilities in Strategycapabilities in Strategy  

andand  Consulting, Interactive,Consulting, Interactive,
Technology and OperationsTechnology and Operations

services, poweredservices, powered  
by Advanced Technologyby Advanced Technology

and Intelligent Operations centers.and Intelligent Operations centers.  

We embrace the power of changeWe embrace the power of change
  to create value and sharedto create value and shared

success. Our 674,000 people deliversuccess. Our 674,000 people deliver  
on the promise of technology and humanon the promise of technology and human

ingenuity in moreingenuity in more  than 120 countries.than 120 countries.  
Our community in PolandOur community in Poland  
counts 8,600+ employees.counts 8,600+ employees.  

We operate in Warsaw,We operate in Warsaw,
Krakow, Gdansk, Lodz,Krakow, Gdansk, Lodz,  
Wroclaw and Katowice.Wroclaw and Katowice.

  

https://www.facebook.com/AccentureKariera/?__cft__[0]=AZXHRzZpM5z395oKm-luPravTiN0IFNfALclKx9QqXaND5fdjzmxQojEJBn5ShGNadwPXfPxF-tt04eW7Yp2ft1ItTmL08EahsRes99FG-dhRr1-hlspDgwS92n6lQr3fZi8I6qKizKHRydZ3JafNmXe&__tn__=kK-R
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Bank BNP Paribas daje zielone światło dla rzeczy, 
które są dla Ciebie ważne.
Wierzymy, że w zmieniającym się świecie lepiej być zmianą 
niż dać się jej ponieść. Dlatego przyciągamy ludzi, 
którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu. Jesteśmy częścią
międzynarodowej Grupy BNP Paribas - największego banku strefy
euro pod względem kapitalizacji giełdowej i dziewiątego
największego banku na świecie. Duża skala działania to duża
odpowiedzialność, dlatego na co dzień stawiamy
na zaangażowanie społeczne.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
działamy na rzecz inkluzywności, wdrażamy rozwiązania przyjazne

środowisku. Chcemy być więcej, niż tylko miejscem pracy.
 Chcemy być środowiskiem promującym dobre pomysły i wartościowe
inicjatywy, dlatego stawiamy na sieci pracownicze i oddolne projekty.

Wierzymy w ludzki potencjał. Tworzymy przestrzeń,
w której może rosnąć. Bo to Ty najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie ważne.

 
Tu możesz coraz więcej. Fundamentem naszych działań są wartości,

którymi chcemy się kierować podejmując decyzje zarówno operacyjne
jak i długofalowe. Zależy nam na działaniu w sposób transparentny

 i z odwagą, upraszczając nasze procesy. Chcemy by każdy z nas czuł
empowerment. Wierzymy, że tylko współpraca da nam możliwość

osiągania celów w sposób efektywny i skuteczny.
 

W Banku BNP Paribas możesz:
  · być sobą niezależnie od Twojej orientacji, 

koloru skóry czy poziomu sprawności
· mieć realny wpływ na środowisko i otaczający nas świat



BANK MILLENNIUMBANK MILLENNIUM

Stale doskonalimy swoje kompetencjeStale doskonalimy swoje kompetencje  
i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealnei stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne  
warunki dla profesjonalnego rozwoju.warunki dla profesjonalnego rozwoju.  
Naszym Pracownikom oferujemy pracęNaszym Pracownikom oferujemy pracę  
w przyjaznych warunkach, z zachowaniem normw przyjaznych warunkach, z zachowaniem norm
bezpieczeństwa oraz możliwość rozwoju w stabilnymbezpieczeństwa oraz możliwość rozwoju w stabilnym
banku z ugruntowaną pozycją rynkową.banku z ugruntowaną pozycją rynkową.

W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannieW Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie
poszukując nowych rozwiązań.poszukując nowych rozwiązań.

Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartościąJakość jest obok innowacyjności podstawową wartością
naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniachnaszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach

każdego pracownika.każdego pracownika.



Bank Pekao S.A. to przede wszystkim nasi pracownicy!Bank Pekao S.A. to przede wszystkim nasi pracownicy!  
Jesteśmy pionierem bankowości w Polsce.Jesteśmy pionierem bankowości w Polsce.
Łączymy różne perspektywy i wprowadzamy innowacje w życie,Łączymy różne perspektywy i wprowadzamy innowacje w życie,  
a wszystko to jest możliwe właśnie dzięki naszym pracownikom!a wszystko to jest możliwe właśnie dzięki naszym pracownikom!
Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucjiBank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji  
finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

BANK PEKAO S.A.BANK PEKAO S.A.

Obsługujemy ponad 5,5 mln klientów detalicznychObsługujemy ponad 5,5 mln klientów detalicznych  
i posiadamy drugą, co do wielkości sieć i posiadamy drugą, co do wielkości sieć oddziałówoddziałów  

w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce,w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce,
obsługujemy, co drugą korporację w kraju.obsługujemy, co drugą korporację w kraju.

W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółekW ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek
będących liderami w zakresie działalności maklerskiej,będących liderami w zakresie działalności maklerskiej,

leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych.leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych.
Od 1998 roku obecni jesteśmy na Giełdzie PapierówOd 1998 roku obecni jesteśmy na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie.Wartościowych w Warszawie.



  
W Deloitte wiemy, że rozwójW Deloitte wiemy, że rozwój

organizacji nie istnieje bez rozwoju jednostki.organizacji nie istnieje bez rozwoju jednostki.
Dlatego Twój talent i umiejętności mogą sięDlatego Twój talent i umiejętności mogą się

stać częścią tego procesu, tworząc wyjątkowestać częścią tego procesu, tworząc wyjątkowe
  środowisko naszej organizacji.środowisko naszej organizacji.

DELOITTEDELOITTE

To najlepszy moment, aby wziąć odpowiedzialnośćTo najlepszy moment, aby wziąć odpowiedzialność  
za swoją karierę i odnosić sukcesy przy wsparciuza swoją karierę i odnosić sukcesy przy wsparciu
inspirujących liderów. Znajdź swoją drogę rozwojuinspirujących liderów. Znajdź swoją drogę rozwoju  
w działach Audytu, Doradztwa Podatkowegow działach Audytu, Doradztwa Podatkowego  
i Finansowego, Konsultingu, Zarządzania Ryzykiem,i Finansowego, Konsultingu, Zarządzania Ryzykiem,
Kancelarii Deloitte Legal i Zespołów Technologicznych.Kancelarii Deloitte Legal i Zespołów Technologicznych.
#MyCareer#MyCareer
  



Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludziZatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi  
w ponad 150 krajach. W Polsce jest nas ponadw ponad 150 krajach. W Polsce jest nas ponad
5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku,5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

EYEY
Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamyJesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy
przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościomprzedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom
najlepiej wykorzystać potencjał. Zespoły audytorskie,najlepiej wykorzystać potencjał. Zespoły audytorskie,
consultingowe, prawne, strategiczne, podatkoweconsultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe  
i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móci transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc
znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania,znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania,
przed którymi stoi dziś świat.przed którymi stoi dziś świat.



Naszą misją jest propagowanie idei edukacji, wspieranejNaszą misją jest propagowanie idei edukacji, wspieranej
przez nowoczesne technologie. przez nowoczesne technologie. Rozwijamy kompetencjeRozwijamy kompetencje

XXI wieku. Łączymy środowiska edukacyjne i biznesowe,XXI wieku. Łączymy środowiska edukacyjne i biznesowe,  
by w synergii realizować innowacyjne projekty.by w synergii realizować innowacyjne projekty.

Działamy od 2007 r., projektujemy i realizujemyDziałamy od 2007 r., projektujemy i realizujemy
innowacyjne programy edukacyjne, organizujemyinnowacyjne programy edukacyjne, organizujemy

konferencje, seminaria i warsztaty. Prowadzimy Programkonferencje, seminaria i warsztaty. Prowadzimy Program
Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do młodych ludzi,Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do młodych ludzi,
aby wzmacniać ich w podejmowanych przedsięwzięciachaby wzmacniać ich w podejmowanych przedsięwzięciach

  i inicjatywach biznesowych.i inicjatywach biznesowych.
  

FUNDACJA THINK!FUNDACJA THINK!



Henkel to nowoczesna firma kosmetyczno-chemicznaHenkel to nowoczesna firma kosmetyczno-chemiczna
z ponad 140-letnią tradycją, działająca na całym z ponad 140-letnią tradycją, działająca na całym świecie.świecie.  
Oferuje szeroki portfel marek i technologiiOferuje szeroki portfel marek i technologii  
w trzech obszarach biznesowych:w trzech obszarach biznesowych:  
Laundry & Home Care (Środków Piorących i Czystości),Laundry & Home Care (Środków Piorących i Czystości),  
Beauty Care (Kosmetyki Pielęgnacyjne i Zapachowe)Beauty Care (Kosmetyki Pielęgnacyjne i Zapachowe)
oraz Adhesive Technologies (Klejów i Technologii).oraz Adhesive Technologies (Klejów i Technologii).

Henkel posiada główną centralę w DüsseldorfieHenkel posiada główną centralę w Düsseldorfie
w Niemczech i działa na ponadw Niemczech i działa na ponad

120 rynkach120 rynkach    na na całym świeciecałym świecie
zatrudniając około 50 tysięcy pracowników.zatrudniając około 50 tysięcy pracowników.

W Polsce firma działa od 1990 roku i jest obecnaW Polsce firma działa od 1990 roku i jest obecna  
we wszystkich trzech sektorach biznesowychwe wszystkich trzech sektorach biznesowych

Poza siedzibą główną w Warszawie,Poza siedzibą główną w Warszawie,  
firma posiada również centrum badawczefirma posiada również centrum badawcze

oraz 4 ośrodki produkcyjne.oraz 4 ośrodki produkcyjne.
Zatrudnia blisko 1000 osób.Zatrudnia blisko 1000 osób.

  

HENKELHENKEL



JTI POLSKAJTI POLSKA
JTI Polska jest częścią grupy Japan Tobacco International.JTI Polska jest częścią grupy Japan Tobacco International.

Działamy w 130 krajach na świecie, zatrudniamy ponad 44 tys. osób.Działamy w 130 krajach na świecie, zatrudniamy ponad 44 tys. osób.
  

W Polsce od początku działalności jesteśmy najszybciej rosnącąW Polsce od początku działalności jesteśmy najszybciej rosnącą
firmą tytoniową. Od 13 lat należymy do grona Top Employer Polska.firmą tytoniową. Od 13 lat należymy do grona Top Employer Polska.

Co roku jesteśmy wyróżniani i zajmujemy najwyższeCo roku jesteśmy wyróżniani i zajmujemy najwyższe
pozycje w tym prestiżowym rankingu,pozycje w tym prestiżowym rankingu,

a w latach 2017, 2019 i 2020 zajęliśmy 1. miejsce.a w latach 2017, 2019 i 2020 zajęliśmy 1. miejsce.
  



MARS POLSKAMARS POLSKA

Codziennie współtworzymy znane na całym świecie marki
słodyczy takich jak

M&M’S®, SNICKERS® czy ORBIT®,
jedzenia dla naszych pupili takich jak PEDIGREE®

i ROYAL CANIN® oraz wiele innych.

Mars to prywatna rodzinna firma z ponad stuletnią
tradycją. W Mars wierzymy, że świat jakiego pragniemy
jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes
dzisiaj, a tym ambicjom towarzyszą działania 
ponad 130,000 Współpracowników w 80 krajach. 



Procter & Gamble has one of the largest and strongest portfoliosProcter & Gamble has one of the largest and strongest portfolios
  of trusted, quality brands, of trusted, quality brands, including: Gillette, Pantene, Fairy,including: Gillette, Pantene, Fairy,  

Head & Shoulders, Blend-a Med., Oral-B, Pampers, Always,Head & Shoulders, Blend-a Med., Oral-B, Pampers, Always,
Ariel, Lenor, Vizir. P&G was founded over 180 years ago as a simpleAriel, Lenor, Vizir. P&G was founded over 180 years ago as a simple

soap and candle company. Today, we’re the world’s largestsoap and candle company. Today, we’re the world’s largest
consumer goods company and home to iconic, trusted brands thatconsumer goods company and home to iconic, trusted brands that

make life a little bit easier in small but meaningful ways.make life a little bit easier in small but meaningful ways.
We’ve spanned three centuries thanks to three simpleWe’ve spanned three centuries thanks to three simple

ideas: leadership, innovation and citizenship.ideas: leadership, innovation and citizenship.

The insight, innovation and passionThe insight, innovation and passion  
of talented teams has helped us grow intoof talented teams has helped us grow into  
a global company a global company that is governedthat is governed
responsibly and ethically, that is openresponsibly and ethically, that is open  
and transparent,and transparent,    and that supports goodand that supports good
causes and protects the environment.causes and protects the environment.  
This is a place where you can be proud toThis is a place where you can be proud to
work and do something that matters.work and do something that matters.

PROCTER & GAMBLEPROCTER & GAMBLE



W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufaniaW PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania
i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firmi rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm
działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tys. osób,działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tys. osób,
które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługiktóre dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi
w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego,w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego,
podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiadapodatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada
biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańskubiura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku
i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicachi Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach  
i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółkii Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki
PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób.PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób.

PwCPwC



Santander Universidades to program wspierający  szkolnictwo wyższe,
które prowadzi Santander Bank Polska. Już od dekady

współpracujemy z polskimi uczelniami, stawiając sobie za cel wsparcie
społeczności akademickiej, m.in. przez programy stypendialne i

szkoleniowe.
Na platformie santander-grants.com na bieżąco publikujemy

informacje o nowych naborach do projektów stypendialnych, które
realizujemy przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami

akademickimi w Polsce i na świecie.

Chcesz rozwijać swoje kompetencje i wyróżnić się na rynku pracy?
Język angielski, umiejętności cyfrowe i menadżerskie? 
A może chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju lub
transformacji cyfrowej? To tylko wybrane możliwości, z których możesz
skorzystać w ramach Stypendiów Santander.

http://www.santander-grants.com/


Samorząd StudenckiSamorząd Studencki Wydziału Zarządzania UW Wydziału Zarządzania UW

Jaki jest samorząd na Wydziale Zarządzania?Jaki jest samorząd na Wydziale Zarządzania?  
Przede wszystkim aktywny i stale słuchający studentów.Przede wszystkim aktywny i stale słuchający studentów.

Jako Samorząd wierzymy, że wiedza to potęga, a możliwość rozwijania sięJako Samorząd wierzymy, że wiedza to potęga, a możliwość rozwijania się  
i kształcenia to prawdziwy skarb. Dlatego z myślą o Was i Waszej przyszłości,i kształcenia to prawdziwy skarb. Dlatego z myślą o Was i Waszej przyszłości,
organizujemy liczne webinaria i spotkania naukowe z najwybitniejszymiorganizujemy liczne webinaria i spotkania naukowe z najwybitniejszymi
specjalistami w danych dziedzinach. Nasze współprace otwierają Wam furtkęspecjalistami w danych dziedzinach. Nasze współprace otwierają Wam furtkę  
do rozbudowywania i wzbogacania CV, a tym samym wyróżnienia się na rynkudo rozbudowywania i wzbogacania CV, a tym samym wyróżnienia się na rynku
pracy. Z dumą możemy stwierdzić, że absolwenci WuZetu pracują w najlepszychpracy. Z dumą możemy stwierdzić, że absolwenci WuZetu pracują w najlepszych
firmach w Polsce i na świecie.firmach w Polsce i na świecie.

To studenci tworzą społeczność, którą pragniemy godnie reprezentować.To studenci tworzą społeczność, którą pragniemy godnie reprezentować.
Wspierać nie tylko jej rozwój, ale i ścieżkę kariery. Działamy nieustannieWspierać nie tylko jej rozwój, ale i ścieżkę kariery. Działamy nieustannie  
przez cały rok, aby uczyło, bawiło i żyło Wam się lepiej, niż na jakimkolwiekprzez cały rok, aby uczyło, bawiło i żyło Wam się lepiej, niż na jakimkolwiek  
innym Wydziale. Gdzie nas znajdziecie? Praktycznie wszędzie! Zaczynającinnym Wydziale. Gdzie nas znajdziecie? Praktycznie wszędzie! Zaczynając
od Facebook'a, YouTube'a i TikToka, aż po Linkedin i Instagram.od Facebook'a, YouTube'a i TikToka, aż po Linkedin i Instagram.  
Codziennie dbamy o swobodny przepływ informacji, aby nie ominęło Was żadneCodziennie dbamy o swobodny przepływ informacji, aby nie ominęło Was żadne
wydarzeniu ani event, które mają miejsce. Jesteśmy również na wieluwydarzeniu ani event, które mają miejsce. Jesteśmy również na wielu
Facebook’owych grupach, odpowiadając na pytania i rozwiewając wszelkie WaszeFacebook’owych grupach, odpowiadając na pytania i rozwiewając wszelkie Wasze
wątpliwości. Naszym celem jest to, aby być jak najbliżej studentów i ich potrzeb,wątpliwości. Naszym celem jest to, aby być jak najbliżej studentów i ich potrzeb,
dlatego stale rozszerzamy swoją działalność o kolejne portale i projekty.dlatego stale rozszerzamy swoją działalność o kolejne portale i projekty.

Nasze motto to „Nasze motto to „nigdy stopnigdy stop”, dlatego w każdej chwili i nawet teraz, pracujemy”, dlatego w każdej chwili i nawet teraz, pracujemy  
nad coraz to nowszymi wydarzeniami i akcjami. Chcemy abyście pamiętali,nad coraz to nowszymi wydarzeniami i akcjami. Chcemy abyście pamiętali,  
że studia to nie tylko nauka, ale i zabawa. Dlatego dbamy o świetną atmosferęże studia to nie tylko nauka, ale i zabawa. Dlatego dbamy o świetną atmosferę  
na uczelni, zapewniając Wam dużą ilość rozrywki i imprez, które organizowanena uczelni, zapewniając Wam dużą ilość rozrywki i imprez, które organizowane  
są w najlepszych warszawskich klubach i barach. Pragniemy,są w najlepszych warszawskich klubach i barach. Pragniemy,  
aby nasza praca przyczyniła się do tego, żeby czas, który spędzicie na Wydziale,aby nasza praca przyczyniła się do tego, żeby czas, który spędzicie na Wydziale,
był jednym z najlepszych lat życia i zapadł na zawsze w Waszej pamięci.był jednym z najlepszych lat życia i zapadł na zawsze w Waszej pamięci.

O NAS:O NAS:



Biuro Karier i Absolwentów Wydziału Zarządzania UWBiuro Karier i Absolwentów Wydziału Zarządzania UW  
jest wydziałowym biurem, które działa na rzecz wyłączniejest wydziałowym biurem, które działa na rzecz wyłącznie  
studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania UW,studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania UW,    wspierając ichwspierając ich  
w planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz w efektywnym wejściu naw planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz w efektywnym wejściu na
rynek pracy.rynek pracy.  

Pomagamy studentom i absolwentom w poszukiwaniu miejsc praktyk,Pomagamy studentom i absolwentom w poszukiwaniu miejsc praktyk,
staży oraz pracy w kraju i za granicą, a także oferujemy usługęstaży oraz pracy w kraju i za granicą, a także oferujemy usługę
doradztwa zawodowego. Do dyspozycji studentów i absolwentów WZdoradztwa zawodowego. Do dyspozycji studentów i absolwentów WZ
UW jest doradca kariery BKiA, Pani Marta Prokopek-Pyśk.UW jest doradca kariery BKiA, Pani Marta Prokopek-Pyśk.  
Doradca kariery konsultuje dokumenty aplikacyjne, a także odpowiadaDoradca kariery konsultuje dokumenty aplikacyjne, a także odpowiada
na pytania związane z karierą, indywidualnie bądź podczasna pytania związane z karierą, indywidualnie bądź podczas
warsztatów poświęconych procesowi rekrutacji, organizowanychwarsztatów poświęconych procesowi rekrutacji, organizowanych
cyklicznie przez Biuro Karier i Absolwentów WZ UW.cyklicznie przez Biuro Karier i Absolwentów WZ UW.

Ponadto organizujemy wspólnie z ekspertami/praktykami z biznesuPonadto organizujemy wspólnie z ekspertami/praktykami z biznesu
webinary, wykłady, warsztaty, szkolenia online lub stacjonarniewebinary, wykłady, warsztaty, szkolenia online lub stacjonarnie  
na Wydziale Zarządzania UW.na Wydziale Zarządzania UW.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do rejestracji w PortaluSerdecznie zapraszamy wszystkich studentów do rejestracji w Portalu
Synergia WZ UW Synergia WZ UW www.synergia.wz.uw.edu.plwww.synergia.wz.uw.edu.pl,,  

aby w pełni mogli oni skorzystać z oferty Biura Karieraby w pełni mogli oni skorzystać z oferty Biura Karier  
i Absolwentów (aktualności, oferty praktyk,i Absolwentów (aktualności, oferty praktyk,  

staży i pracy, wydarzenia, newsletter z ofertamistaży i pracy, wydarzenia, newsletter z ofertami  
pracy oraz aktualnościami, testy kompetencyjne itd.)pracy oraz aktualnościami, testy kompetencyjne itd.)  

oraz na naszą stronę na Facebooku.oraz na naszą stronę na Facebooku.  
www.facebook.com/bkwzuwwww.facebook.com/bkwzuw

W przypadku pytań zapraszamyW przypadku pytań zapraszamy    do kontaktu mailowego:do kontaktu mailowego:
  biurokarier@wz.uw.edu.plbiurokarier@wz.uw.edu.pl

  
Zachęcamy do świadomego planowania karieryZachęcamy do świadomego planowania kariery

  już na I roku studiów!już na I roku studiów!

Biuro Karier i AbsolwentówBiuro Karier i Absolwentów  
Wydziału Zarządzania UWWydziału Zarządzania UW

http://www.synergia.wz.uw.edu.pl/
http://www.facebook.com/bkwzuw
mailto:biurokarier@wz.uw.edu.pl


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DOJAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?

OPIS

Po pierwsze, przeczytaj jeszcze raz ofertę pracy, na która aplikowałeś,
sprawdź wymagania, jakie są stawiane na tym stanowisku, oczekiwane
kompetencje – odnoś się do nich, opisując swoje doświadczenie i umiejętności.
Sprawdź informacje o firmie. Nie chodzi tutaj o uczenie się na pamięć historii
firmy, ale zapoznanie z ogólnymi informacjami na jej temat:                             
 jak długo funkcjonuje na rynku, czym się zajmuje, jakie są wartości firmowe.
Mów rzeczowo, na temat, najlepiej okraszając swoje wypowiedzi przykładami.
Uśmiechaj się, nie unikaj kontaktu wzrokowego, bądź energiczny                      
 i zaangażowany w rozmowę. Nie ma nic bardziej zniechęcającego               
 niż kandydat, który sprawia wrażenie, jak by mu się nie chciało.
Przygotuj się do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.                   
 Bądź autentyczny, szczery, ale oczywiście pokazuj siebie z jak najlepszej
strony. Przećwicz odpowiedzi na głos w domu. 
Przygotuj się także na pytanie o zarobki, powinieneś mieć w głowie konkretną
kwotę. Zanim ją zaproponujesz, możesz spytać o dodatkowe bonusy             
 dla pracowników: opiekę medyczną, karty sportowe, samochód, premie itp.
Kiedy powiesz już, jakie są Twoje oczekiwania, zawsze warto dodać,               
 że jesteś gotowy na rozsądne negocjacje w kwestii wynagrodzenia.

To moja szansa na pokazanie siebie z jak najlepszej strony, 
zaprezentowanie się, przekonanie organizacji, do której aplikowałem, 

że jestem właściwą osobą na dane stanowisko.

Jak przygotować się do spotkania z rekruterem?
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Gratulacje! Pierwszy etap rekrutacji już za Tobą – przeszedłeś pozytywnie
przez ocenę dokumentów aplikacyjnych i zostałeś zaproszony 
do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej!
Warto zauważać takie drobne sukcesy i budować w sobie od samego
początku pozytywną narrację, która przełoży się na większą pewność siebie
i swobodę podczas rozmowy. Jeśli to właśnie ja zostałem zaproszony 
na spotkanie, to najwyraźniej moje CV było na tyle interesujące, 
że rekruter chce poznać mnie lepiej. 



Pamiętaj także, aby sprawdzić wcześniej adres firmy i zaplanować
dojazd. Załóż kilkuminutowy zapas czasu. 
Co najmniej dzień wcześniej przygotuj sobie także strój na spotkanie.      
Ma on być nienaganny – czysty, uprasowany, schludny. Niekoniecznie
musi to być garnitur czy garsonka, ale strój raczej elegancki, adekwatny           
do sytuacji (np. koszula i spodnie materiałowe, a dla pani
spodnie/spódnica i bluzka koszulowa czy sweterek). 
Zapisz sobie także, z kim jesteś umówiony. To na nazwisko tej osoby
będziesz musiał powołać się na recepcji.

Pamiętaj, że spotkanie to nie tylko okazja dla rekrutera, aby poznać
lepiej kandydata, ale także okazja dla kandydata, aby poznać firmę, 
do której aplikował. Miej więc oczy szeroko otwarte i obserwuj uważnie
otoczenie. Czekasz przez chwilę w recepcji? 
Przyjrzyj się, jaka atmosfera panuje 
w firmie, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak są ubrani? 
Czy podoba Ci się to, co widzisz? Czy chciałbyś być częścią tego
swoistego ekosystemu? Na rozmowie zadawaj pytania, bądź aktywny,
miły, uśmiechnięty. Obserwuj rekrutera – czy jest on dobrą wizytówką
swojej firmy, czy zachęcił Cię do tego, aby w niej pracować? 

Warto te obserwacje i odczucia brać pod uwagę, podejmując 
decyzję o rozpoczęciu pracy w danej organizacji.
I na koniec – wyciągaj wnioski i ucz się z każdej odbytej rozmowy. 
Czy jesteś z niej zadowolony? Co poszło Ci dobrze, a co zrobiłbyś
inaczej? Czy coś Cię zaskoczyło? Na jakie pytanie udzieliłbyś innej
odpowiedzi? Jeśli poświęcisz chwilę, aby odpowiedzieć sobie 
na tak zadane pytania, z pewnością na kolejnej rozmowie wypadniesz
lepiej i w końcu znajdziesz wymarzoną pracę. 
Powodzenia!

Marta Prokopek-Pyśk
doradca kariery Biura Karier i Absolwentów WZ UW 

7. Przygotuj sobie pytania o firmie, o rzeczy, które Ciebie interesują
8. Choć nie jest to powszechną praktyką, po spotkaniu możesz         
 napisać e-mail do rekrutera z podziękowaniem za spotkanie.
Z pewnością wyróżni Cię to pozytywnie na tle innych kandydatów







JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY NA
KOLEJNY DZIEŃ KARIER WZ UW

JESIENIĄ 2022!
 

DO ZOBACZENIA!

POLUB NAS!
@SAMORZADSTUDENTOW
@BKWZUW


