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11:30 – 12:30 | Anglista na rynku pracy
Prowadzące: Agata Wiśniewska (Content Creation Manager w firmie Pearson. Zajmuje się nadzorem procesu tworzenia treści produktów
edukacyjnych. Obecnie pracuje nad serią Poptropica skierowaną do uczniów szkół podstawowych)
Joanna Włodek (Absolwentka filologii angielskiej o specjalizacji pedagogicznej na UAM-ie. Prace w firmie Pearson Ioki rozpoczęła 5 lat temu
od edytowania treści. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami związanymi z dygitalizacją treści na różne platformy)
W trakcie wykładu zaprezentujemy potencjalną ścieżkę kariery absolwenta filologii angielskiej związaną z tworzeniem treści edukacyjnych.
Uzupełnimy to częścią praktyczną, w której zaangażujemy uczestników w przykładowe zadanie z zakresu wydawniczego.

11:30 – 12:30 | Wielozadaniowość a Praca w Globalnej Firmie - Zarządzanie sobą w czasie
Prowadzący: Angelika Jurkowska (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas studiów aktywnie zaangażowana
w działania akademickie rozwijające umiejętności komunikacji i pracy w dynamicznym środowisku. Studia zagraniczne i wielokrotny udział
w konferencjach umożliwiły jej lepsze poznanie swoich możliwości oraz poprawę budowania relacji z ludźmi. Prywatnie pasjonatka podróży,
tańca i dobrego jedzenia)
Marlena Zielińska (jestem absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UAM w Poznaniu. W czasie studiów zaangażowana w prace
międzynarodowej organizacji studenckiej, obecnie pracuję na stanowisku Presentation Specialist gdzie mogę wykorzystywać zdobyte
wcześniej umiejętności. Interesuję się tematyką komunikacji międzykulturowej oraz marketingiem)
Juliusz Dereszewicz (jestem absolwentem filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki UAM i obecnie pracuję na stanowisku Presentation
Specialist. Wiedza wyniesiona ze studiów oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliły mi poznać i zgłębić tajniki zarządzania
swoim czasem w globalnej korporacji. Prywatnie interesuje się technologią mobilną, której jedną z wielu zalet są coraz to lepsze rozwiązania
z zakresu szeroko pojętej organizacji i planowania czasu)
Jakub Wojtkowiak (jestem absolwentem językoznawstwa na Wydziale Językoznawstwa UAM. Swoją przygodę w tej firmie zacząłem 4 lata
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temu i od tamtego czasu wiele się nauczyłem w kwestii organizowania swojego czasu oraz pracy. Obecnie pracuję jako Senior Presentation
Specialist co dodatkowo pozwala mi praktykować techniki zarządzania pracą w grupie oraz efektywnego planowania nie tylko swojej pracy.
Moje hobby, czyli nauka Salsy w parach oraz w formacji, także pomaga mi rozwijać moje umiejętności zarządzania grupą)
Nie takie korpo straszne, jak je malują! Funkcjonowanie w świecie procedur nie musi kojarzyć się z bólem głowy, bo multitasking w globalnej
organizacji to po prostu efektywne planowanie swojej pracy w czasie. Zapraszamy na warsztaty dotyczące umiejętnego układania priorytetów
oraz budowania świadomość tego, w jaki sposób nasza praca może wpływać na pracę innych.
Co proponujemy?
Dwie sesje. W każdej skupimy się na trochę innym aspekcie pracy w korporacji.
 Warsztat 1 z 2—Zarządzanie sobą w czasie: w kilku prostych sztuczkach pokażemy Wam, jak zorganizować dzień tak, aby odhaczanie
action items z Waszych to-do lists było dla Was piece of cake.
 Warsztat 2 z 2—Praca w globalnym środowisku ...czyli praca w grupach na światową skalę. My już wiemy, że tak naprawdę chodzi
jedynie o kilka prostych zasad. Przedstawimy je zapraszając Was do wspólnej zabawy.
Pierwsze spotkanie odbędzie się na Waszej uczelni. Na drugim chcielibyśmy pokazać Wam jak wygląda nasza codzienność, więc spotkamy się
u nas. Nie może Was zabraknąć!
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11:30 – 12:30 | Z doświadczenia rekrutera - profesjonalne CV oraz wszystko co musisz wiedzieć o rozmowie
kwalifikacyjnej.
Prowadząca: Urszula Gajewska (specjalista do spraw rekrutacji w SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.)
Spotkanie ma na celu wyposażenie przyszłego kandydata do pracy w wiedzę z zakresu:
 Prawidłowego przygotowania CV ,
 Przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 Budowania wizerunku profesjonalisty na rynku pracy.
A to wszystko okiem doświadczonego rekrutera.

12:45 – 13:45 | Kariera w instytucjach Unii Europejskiej
Prowadzące: Barbara Babska, Aleksandra Golus (Ambasadorki Karier UE)
Myślisz o międzynarodowej karierze? Chcesz pracować z ludźmi z całego świata, uczyć się nowych języków i podróżować? Jeśli Twoja odpowiedź
na te pytania brzmi tak, to instytucje lub agencje Unii Europejskiej mogą być dla Ciebie wymarzonym pracodawcą.
Przyjdź na spotkanie, na którym dowiesz się:
 Jakie są wymogi przystąpienia do rekrutacji?
 Co daje praca w UE?
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 Jak wygląda proces rekrutacyjny od A do Z?
 Jakie są formy zatrudnienia?

 Jak zgłosić się na staż w instytucjach/agencjach UE?

12:45 – 13:45 | Komunikacja interkulturowa – co zrobić, aby nie popełnić gafy?
Prowadząca: Karolina Florczyk (MAN Accounting Center) - trener, asesor i mentor z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie.
Zapraszamy na godzinną przygodę z komunikacją interkulturową, gdzie porozmawiamy o tym co nas różni i co mamy wspólnego w kulturze pod wybranymi
aspektami:
 Jak indywidualizm i kolektywizm wpływa na naszą komunikację?
 Czy czas biegnie dla wszystkich tak samo?
Spotkanie będzie miało charakter konwersatorium: krótki wykład połączony z warsztatem i dyskusją.

14:00 – 15:00 | W jaki sposób przygotować się do wyjazdu za granicę i bezpiecznie szukać pracy?
Prowadząca: Natalia Konował (Doradca EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)
Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane wszystkim obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Otwarcie zagranicznych rynków pracy i łatwiejszy do nich dostęp powodują, iż coraz częściej poszukujemy pracy poza granicami Polski. Wyjazdy do pracy za
granicę chociaż są atrakcyjne pod wieloma względami, to mogą również okazać się niebezpieczne.
Należy więc pamiętać o tym, że podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę zawsze powinno być poprzedzone zebraniem rzetelnych i szczegółowych informacji,
a nie powinno być oparte na emocjach lub potrzebie chwili.
Spotkanie ma na celu przekazanie zasad bezpiecznego wyjazdu i podejmowania pracy poza granicami Polski.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z informacjami m.in. z zakresu:
 metod poszukiwania pracy m.in. za pośrednictwem Publicznych Służb Zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz metod poszukiwania pracy „na własną
rękę”,
 metod weryfikacji legalności firm oraz agencji zatrudnienia,
 formalności związanych z przeprowadzką za granicę oraz podjęciem zatrudnienia,
 praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy,
 instytucji wpierających mobilność zawodową i udzielających wsparcia z zakresu prawa pracy,
 postępowania w trakcie pobytu za granicą w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności.
Dla uczestników zajęć przewidziane są materiały informacyjne.

14:00-15:00 | ?
Prowadząca: Magda Balcerkiewicz (filolog germański- metodyk i wykładowca, publikacje z zakresu komunikacji międzykulturowej:
Podyplomowe studia coaching, certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Szkoła trenerów TROP, doświadczenie w szkoleniach soft skills,
komunikacja międzykulturowa, coaching indywidualny i grupowy, life coaching i coaching w biznesie)
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Podczas trwania telekonferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:


12:00-14:00 | Telekonferencja: „Poznaj niemiecki rynek pracy – spotkanie z doradcami zawodowymi Career
Center Europa-Universität Viadrina
Prowadzące: Thekla Lange, Sylvana Janisch (Doradcy zawodowi z Career Center Europa-Universität Viadrina)
Spotkanie będzie dotyczyć funkcjonowania niemieckiego rynku pracy.
Podczas trwania telekonferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
 Dokumenty aplikacyjne (CV, List motywacyjny) – standardy przygotowania oraz najczęstsze błędy.
 Proces aplikacji do pracy – jak się przygotować, czego się spodziewać podczas rozmowy rekrutacyjnej, jak sobie radzić z trudnymi pytaniami.
 Gdzie szukać wiarygodnych ofert praktyk, staży i pracy w Niemczech – polecane portale internetowe.
 Praktyczne wskazówki dla osób z Polski ubiegających się o pracę w Niemczech.
 Sesja pytań studentów i odpowiedzi.
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