100 płatnych staży u najlepszych pracodawców
Program Kariera to płatne staże w znanych firmach dla studentów i absolwentów poniżej
30 roku życia. Aby aplikować wystarczy wejść na stronę www.programkariera.pl, wybrać
interesującą praktykę i rozwiązać zadanie problemowe związane z wybraną branżą.
Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja 2015. Po odbyciu stażu dołącza się do elitarnego
grona Laureatów i zyskuje liczne korzyści dla rozwoju kariery.
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w interesującej go dziedzinie, mógł skonfrontować wiedzę zdobytą na studiach z praktycznymi
zadaniami w pracy lub zweryfikować, czy kierunek w którym się rozwija to właściwa droga. Każdy
staż ma swojego opiekuna - mentora, na którego wsparcie i wiedzę stażysta zawsze może liczyć. W
ramach każdego stażu uczestnika czeka również kilka godzin przepracowanych wspólnie z szefem
firmy, co jest niezwykłym przeżyciem i szansą na rozwój.
“Udział w Programie Kariera to dotychczas najlepsze doświadczenie zawodowe, jakie
miałam okazję zdobyć. Dzięki odbytym praktykom, od podszewki poznałam obszar zasobów
ludzkich, który mnie najbardziej interesuje, czyli rekrutację pracowników” - mówi
Małgorzata Wiśniewska, Laureatka Programu Kariera. “W Programie najbardziej cenię sobie
wsparcie mentora, na którego zawsze mogłam liczyć, i który dzielił się ze mną swoją
wiedzą. Niemniej istotne było umożliwienie mi uczestnictwa w każdym etapie rekrutacji, od
tworzenia ogłoszeń po zatrudnianie pracowników.” - dodaje.
Praktyki w ramach Programu Kariera można porównać do mini-studiów MBA, ale zamiast za nie
płacić, otrzymuje się wynagrodzenie. Po zakończeniu praktyk ich uczestnik zyskuje praktyczne
umiejętności, doświadczenie i bezcenne kontakty - z innymi Laureatami Programu oraz szefami
największych firm zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu. Szczególnie ta ostatnia korzyść jest
wyjątkowa i wskazywana jako najważniejsza przez wielu Laureatów. Osobiste spotkanie z
prezesami i właścicielami największych firm nie zdarza się często, a na pewno nie na początku
kariery zawodowej.
„Program Kariera był dla mnie katapultą do jednej z najlepszych firm prawniczych w
Europie, gdzie pracuję przy transakcjach giełdowych i nieruchomościowych, koncentrując
swoją praktykę na aspektach podatkowych. Dzięki Programowi mam okazję pracować z
najzdolniejszymi prawnikami w kraju przy intelektualnie wymagających inwestycjach i
czerpać z tego mnóstwo satysfakcji.” – powiedział Filip Janeczko, Laureat Programu
Kariera.
Oferta staży 12. edycji Programu Kariera obejmuje obszar administracji, badań, bankowości,
finansów, human resources, kontroli jakości, księgowości, logistyki, marketingu, prawa, produkcji,
rachunkowości, reklamy, sprzedaży i zakupów. Lokalizacje staży zależą od siedziby firmy i jej
oddziałów, które znajdują się na terenie całej Polski. Studenci i absolwenci mogą odbyć staż m.in.:
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie.
Oferta staży znajduje się na stronie www.programkariera.pl

