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Już dziś - Targi Kariery na Uniwersytecie
Jagiellońskim pod patronatem
Laboratoria.net!
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako partner strategiczny, współorganizuje wiosenną

edycję Targów Kariery, które odbędą się 1 marca 2012 po raz pierwszy, na nowo wybudowanym
Kampusie UJ.
Krakowskie Targi Kariery na UJ są dla firm doskonałą okazją do zarówno kształtowania atrakcyjnej
marki pracodawcy wśród krakowskiej społeczności studentów i absolwentów, jak również do
poznania oczekiwań i potrzeb młodych ludzi od idealnego pracodawcy. Studenci i absolwenci zaś
mają unikalną okazję do spotkania pracodawcy twarzą w twarz, do poznania wymagań i oczekiwań
pracodawcy wobec kandydatów, wreszcie do zadania każdego pytania osobom pracującym w danej
organizacji.
Przez cały czas trwania targów będą organizowane mniejsze spotkania pracodawców ze studentami,
które zazwyczaj dotyczą tematów związanych z efektywnym poszukiwaniem pracy, rozwojem
osobistym, jak również rozwiązywaniem problemów biznesowych.
Wszyscy studenci, którzy przyjdą na targi i wypełnią ankietę (ankieta do odbioru na stoisku
recepcyjnym targów) wezmą udział w losowaniu czytnika książek - tabletu KINDLE FIRE oraz kilka
dodatkowych nagród, w tym: roczna prenumerata magazynu Harvard Business Review Polska,
prenumeratę miesięcznika Personelu Plus, książki ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer
Polska oraz kursy do nauki języków firmy Techland.

Dokładny adres:
Kampus UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, ul. Gronostajowa 7, Kraków
1 marca 2012 roku
10.00-16.00

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu,
Anna Macnar
Dyrektor Targów
+48 500 041 562 l anna.macnar@targikariery.com
www.targikariery.com
Patronat Honorowy nad Krakowskimi Targami Kariery objęli:
●
●

prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

ZAPRASZAJĄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizator: Markline
Partner Strategiczny: Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sponsor Główny: State Street
Sponsor: Capgemini, Capita
Partner Wspierający: Philip Morris International
Partner Merytoryczny: HRM Institute

Patronat Medialny objęli: Laboratoria.net, Harvard Business Review Polska, AMS, TVP Kraków,
Radio Kraków, Dziennik Polski, praca.pl, students.pl, Magazyn Akademicki Eurostudent,
kariera.com.pl, Purpose, Wolters Kluwer Polska oraz PersonelPLUS.
http://laboratoria.net/aktualnosci/12788.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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