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Pierwsza edycja JOBS SPOT 2013 w Krakowie
dobiegła końca

16 października na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyła się pierwsza edycja JOBS SPOT – spotkania o charakterze wydarzeń
targowych, z możliwością przeprowadzenia warsztatów ze studentami w innowacyjnej
formule.

Wydarzenie zgromadziło licznie studentów i absolwentów, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na
temat wybranych pracodawców oraz prezentowanych przez nich ofert pracy, praktyk i staży. Tak
szerokie zainteresowanie wydarzeniem z pewnością związane było z atrakcyjną listą Wystawców.
Wśród firm, które prezentowały się na JOBS SPOT, znalazły się: State Street, Accenture, Aon
Hewitt, Brown Brothers Harriman, Capgemini Polska, Coca-Cola HBC Polska, Euroclear Bank, IBM
BTO, KPMG, Nokia Solutions and Networks, PwC, Serco oraz Jeronimo Martins Polska.
Tym, co wyróżniało JOBS SPOT spośród innych wydarzeń tego typu, były ponadto innowacyjne
spotkania przy okrągłym stole z pracodawcami. Studenci chętni otrzymania jeszcze większej ilości
wskazówek dotyczących procesów rekrutacyjnych i pracy w danej firmie, mogli wziąć udział
w rozmowie z przedstawicielami firm uczestniczących w wydarzeniu. Spotkania umożliwiły
indywidualne podejście do każdego z uczestników oraz stały się źródłem interesujących dyskusji.
Podczas JOBS SPOT rozdawane były Mapy pracodawców z drogowskazami dotyczącymi planowania
kariery, wraz z wizytówkami pracodawców. Oprócz tego, uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział
w loterii z nagrodami oraz wypełnić ankiety i tym samym otrzymać szansę na wygranie m.in. iPoda
oraz nagród książkowych.
Kolejna edycja wydarzenia za rok, Organizatorzy już teraz zapraszają do śledzenia na bieżąco stron:
www.jobsspot.pl oraz www.targikariery.com i wzięcia udziału również w innych inicjatywach HRM
Institute.
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.

06-12-2021

Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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