Biuro Karier

PRAKTYKA
W PROJEKTACH
REALIZOWANYCH
PRZEZ
BIURO KARIER UAM
Interesujesz się tematyką:
- Doradztwa Zawodowego,
- Doradztwa Personalnego,
- e-learningu,
- Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- rozwoju kompetencji miękkich,
- grafiki komputerowej,
- nowoczesnych form kształcenia.

w roku 2017

Zapraszamy do składania aplikacji
jeżeli chcesz:
- sprawdzić się w pracy zespołowej,
- zrobić coś więcej w ramach
obowiązkowych lub
ponadprogramowych
praktyk studenckich,
- włączyć się na dłużej (semestr lub rok
akademicki) w działalność Biura Karier,
- zdobyć bezcenne doświadczenie,
- rozwijać swoje zainteresowania
zawodowe!

Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu jest jednym
z najdłużej działających Biur Karier
w Polsce - istnieje od lipca 1997 roku.
Dzieląc się swoim doświadczeniem
oferujemy możliwość odbycia praktyk
obowiązkowych i ponadprogramowych
studentom
kierunków
takich
jak:
Doradztwo zawodowe i personalne,
Edukacja
medialna,
Psychologia
pracy,
Socjologia
oraz
innych
kierunków.
Poszukujemy osób zaangażowanych
i z pasją, zainteresowanych rozwojem
w ww. obszarach.

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 24 95, fax. +48 61 829 24 28
bkarier@amu.edu.pl

www.biurokarier.amu.edu.pl

Biuro Karier

W roku akademickim realizujemy między innymi projekty:






targi pracy, staży oraz praktyk,
mobilne punkty konsultacyjne Biura Karier w ramach których
działają:
 punkty informacyjne,
 punkty konsultacyjne dokumentów aplikacyjnych - CV Point;
audiowizualne formy promocji, informacji, kształcenia,
projekty badawcze związane z rynkiem pracy,
rozwojem studentów oraz losami absolwentów.

Miejsce praktyk:
Biuro Karier, Wydziały UAM,
inne (np. targi)
Czas trwania:
Semestr lub dwa w roku
akademickim 2016/2017
lub 2017/2018
Poszukujemy:
studentów III, IV, V roku

TEORIA ŚNI, PRAKTYKA UCZY.
Karol Edward Holtei

Dlaczego warto się zaangażować?








rozwój i doświadczenie w wybranym przez siebie obszarze
zainteresowań zawodowych,
możliwość realizacji własnych pomysłów,
zdobycie umiejętności pracy w zespole,
możliwość sprawdzenia się w różnych rolach,
możliwość wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce,
nowe znajomości z ludźmi, którzy mają zbliżone zainteresowania
zawodowe,
możliwość udziału w wybranych szkoleniach.

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ!
ZAPRASZAMY!
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Dodatkowe wymagania:
- zainteresowania w
obszarze proponowanych
praktyk,
- mile widziane doświadczenie
w zakresie tematycznym
proponowanych praktyk,
- aktualne ubezpieczenie
NNW obejmujące pełen
okres odbywania praktyki.
Umowa:
podpisywana na okres
semestru lub roku
akademickiego.
Jak aplikować?
Prześlij swoje CV + List
Motywacyjny + krótki opis
propozycji zadań, które
chciał(a)byś realizować
w Biurze Karier UAM
na adres:
m.kozlowska@amu.edu.pl
podając w tytule:
Praktyka w BK UAM 2017
+ imię i nazwisko

