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Szukasz pracy albo stażu? Przyjdź na IX Giełdę Pracy
Uniwersytetu Opolskiego!
Oferty pracy, praktyki i staże - w środę (18.04) odbędzie się IX Giełda Pracy Uniwersytetu
Opolskiego.
<span style="font-weight: bold;">Część I - targi</span><br /> Studenci i absolwenci uczelni
mogą spotkać się z przedstawicielami najważniejszych firm regionu, instytucji rynku pracy i
stowarzyszeń wspierających przedsiębiorczość. Łącznie w giełdzie weźmie udział 30 wystawców.
Poza tym dla studentów i absolwentów przygotowano 7 szkoleń, odpowiadających aktualnym
potrzebom rynku pracy. Część targowa odbędzie się w budynku głównym Uniwersytetu
Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 na pierwszym piętrze.<br /> <br /> <span style="font-weight:
bold;">Część II - debata<br /> </span>Organizatorzy giełdy zapraszają też debatę, której
tematem jest „Brak znajomości języka polskiego w biznesie – kompetencje i zatrudnienie
studentów międzynarodowych, a zapotrzebowanie opolskich inwestorów”. Przedsiębiorcy,
pracownicy opolskich biur karier, pracownicy naukowi i władze miasta zastanowią się nad
wykorzystaniem potencjału opolskich studentów. Dyskusję zaplanowano między godziną 15:00 a
17:00 w Studenckim Centrum Kultury. <br /> <br /> Organizatorem giełdy jest Akademickie
Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.<br /> Patronat honorowy objęła firma Capgemini.<br
/> <br /> Wystawcy na giełdzie:<br /> <ul> <li>Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k.</li>
<li>BCF Software Sp z o.o.</li> <li>Call Center Inter Galactica Sp. z o.o.</li> <li>Kancelaria
Prawna Schampera</li> <li>Dubis </li> <li>Zając i Wspólnicy sp. k</li> <li>LKW WALTER
Internationale Transportorganisation AG</li> <li>MULTISERWIS Sp. z o.o.</li> <li>Olesiński i
Wspólnicy Sp.k.</li> <li>opta data Sp. z o.o.</li> <li>PricewaterhouseCoopers Service Delivery
Center Poland Sp. z o.o.</li> <li>Sopra Steria Polska Sp. z o.o.</li> <li>STEFANINI Poland Sp. z
o.o.</li> <li>Stolarstwo i Usługi Meblowo – Budowlane</li> <li>Adrian Halupczok</li> <li>SFD
S.A.</li> <li>Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. Sp.k.</li> <li>SINDBAD Sp. z
o.o.</li> <li>HUTA MAŁAPANEW SP. Z O.O.</li> <li>Komenda Wojewódzka Policji w Opolu</li>
<li>P.P.H.U. "WANDA” Bogusław Maziarz</li> <li>Prudential Polska Sp. z o.o.</li> <li>DAKO
WORK Sp. z o.o. Sp.K.</li> <li>Wizz Air Hungary Kft.</li> <li>Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu</li> <li>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</li> <li>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych</li> <li>Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w
Opolu</li> <li>Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy</li> <li>Krajowa
Szkoła Administracji Publicznej</li> <li>Fundacja Aktywizacja</li> <li>Fundacja Court Watch
Polska</li> </ul> <br /> Więcej informacji na <a href="http://kariera.uni.opole.pl/"
target="_blank">kariera.uni.opole.pl</a><br /> Radio Opole objęło wydarzenie patronatem
medialnym.<br /> <br /> <img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both;
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