




Drogi studencie/ Droga studentko!

 W Twoje ręce oddajemy kolejne wydanie Katalogu Pracodawców. W tym 
roku opublikujemy dwa wydania Katalogu, edycję wiosenną i jesienną, tak aby 
były one aktualne i odpowiadały zmianom, które zachodzą na rynku pracy. 
W wydaniu wiosennym będzie okazja do zapoznania się z opiniami Absolwentów 
uczelni, którzy w roku 2018 uczestniczyli w Badaniu Losów Absolwentów i podzie-
lili się swoimi wrażeniami z wejścia na rynek pracy. 

Czy absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego są pożądanymi pracownikami? Jak 
szybko  udało im się znaleźć pracę? Czy praca, którą wykonują pokrywa się z 
kierunkiem, który studiowali? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule pt: 
Czy absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest pożądanym 
pracownikiem na rynku pracy? 

Okres studiów to nie tylko przedmioty, które trzeba zaliczyć, to również możli-
wość uczestnictwa w wielu dodatkowych aktywnościach jak: szkolenia, warszta-
ty organizowane przez organizacje, koła naukowe, Firmy i Biuro Karier Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Czy warto z nich korzystać? Jeśli tak, to które 
wybrać? Specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów, czy miękkie związane z 
umiejętnością pracy w zespole, zarządzania czasem, asertywnością? Dowiesz się 
co powiedzieli nam o tym absolwenci w artykule: Szkolenia: kolejny krok w budo-
waniu kariery.

Teoria to solidna podstawa kariery, ale czy jest ona coś warta bez umiejętnego 
wykorzystania w praktyce? Kiedy i czy warto sprawdzić swoja wiedzę? W trakcie 
praktyk i staży? Czy może lepiej poczekać do zakończenia studiów i sprawdzić ją 
w pracy? Jak widzą to rekruterzy? Czy atutem w CV są aktywności typu wolonta-
riat, bezpłatna praktyka?
Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w artykule: Przez staż do kariery, czyli 
jak najszybciej zdobyć pierwszą pracę.

W Katalogu oprócz artykułów, znajdziesz też wizytówki Firm, które są z nami w 
trakcie wiosennej edycji Targów Pracy oraz mapę stoisk wystawców, tak byś 
szybko odnalazł szukaną Firmę. Mam nadzieję, że Katalog Pracodawców, który 
trzymasz w rękach będzie użytecznym narzędziem, które wykorzystasz w znale-
zieniu satysfakcjonującej pracy. 
Powodzenia!

Ałła Witwicka - Dudek
Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kształci absolwentów, 
którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również tak 
bardzo ważne na rynku pracy podejście biznesowe i praktyczne 
umiejętności. Absolwenci działając w organizacjach studenckich 
lub kołach naukowych, czy prowadząc swoje projekty, zdobywają 
w ten sposób cenione przez pracodawców doświadczenie. Nie da 
się ukryć, że w naszej branży - bankowości, studentów Uniwersyte-
tu Ekonomicznego postrzegamy jako ważną grupą przyszłych 
pracowników.

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

Mahle Shared Services Poland zatrudnia obecnie ponad 200 osób 
w obszarze księgowości oraz IT i cały czas powiększa swoje zespoły 
o kolejnych specjalistów w tych dziedzinach, dlatego absolwenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego są niezwykle cennymi pracownika-
mi w naszym centrum. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
mogą znaleźć u nas ofert pracy takich jak: Młodszy Specjalista w 
obszarze Należności, Zobowiązań lub Kontrolingu; pierwsza linia 
wsparcia IT z językiem niemieckim lub angielskim. Oferujemy tez 
płatne staże w dziale weryfikacji faktur oraz księgowości.

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

Tak, absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są 
pożądanymi pracownikami na rynku pracy, w tym również w 
firmie AXA XL. Z naszego doświadczenia wynika, że absolwenci UE 
mogą pochwalić się bardzo dobrymi zdolnościami analitycznymi, 
jak również sporą wiedzą teoretyczną. Co ważne, wielu kandyda-
tów potrafi pracować w MS Excel czy też zna SQL. Absolwenci tej 
uczelni potrafią również komunikować się w języku angielskim na 
bardzo dobrym poziomie, co jest niezbędne do pracy w międzyna-
rodowym środowisku. W AXA XL pracuje wielu absolwentów UE 
głównie po kierunkach takich jak Finanse i Rachunkowość, Ekono-
mia, Ekonometria, Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospo-
darcze.

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Co oferuje uczelnia? 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – wiodący ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu w Polsce, jest 
najchętniej wybieraną przez kandydatów publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju. Za sprawą szerokiej międzynarodowej współpracy nauko-
wej i dydaktycznej, Uniwersytet stał się cenionym partnerem wielu zagranicznych uczelni i jednostek naukowych.

Kandydatom na studia I stopnia Uczenia oferuje 15 kierunków kształcenia, w tym 4 prowadzone w języku angielskim:

Co mówią nasi eksperci?

Czy absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są pożądanymi pracownikami na rynku pracy? 
Jeśli tak, to dlaczego?

› Zarzadzanie
› Zarzadzanie i inżynieria produkcji
› Zarzadzanie wnowoczesnej gospodarce
› Bachelor of Business Management
› Bachelor Studies in Business Informatics
› Bachelor Studies in Finance
› Bachelor Studies in International Business

› Analityka gospodarcza
› Ekonomia
› Ekonomia biznesu i finanse
› Finanse i rachunkowość
› Informatyka w biznesie
› Logistyka
› Międzynarodowe stosunki gospodarcze
› Rachunkowość i controlling

Z raportu Badania Losów Absolwentów rocznika 2017 wynika, że Absolwenci naszej uczelni są 
pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Zdecydowana większość (90% badanych) w rok od 
ukończenia studiów pracuje na stanowiskach zgodnych z profilem kształcenia (70% badanych).  
Pracujący absolwenci pozytywnie wypowiedzieli się na temat swojej pracy - 45% badanych powiedziała, 
że ich praca jest zadowalająca lub satysfakcjonująca, 8% badanych uznało nawet, że to ich pasja.

Czy absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
jest pożądanym pracownikiem na rynku pracy?

10%

90%
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Wybór uczelni, jak również kierunku studiów to dla nas istotna 
informacja, która pozwala nam lepiej zrozumieć kandydata. 
Oczywiście w zależności od prowadzonych rekrutacji, poszukujemy 
kandydatów o bardzo różnorodnych profilach. W naszej centrali 
znajdą pracę osoby zarówno po matematyce, prawie, psychologii, 
jak również informatyce czy finansach. Osobiście, na CV patrzę 
całościowo i przy selekcji kandydatów biorę pod uwagę nie tylko 
studia, ale również zainteresowania kandydata, wiedzę, którą 
posiada, umiejętności czy znajomość programów i języków 
obcych.

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

Rodzaj uczelni oraz kierunek studiów są dla nas jednymi z 
kluczowych kryteriów w doborze odpowiedniego kandydata, 
szczególnie kiedy szukamy osób na stanowiska, na które nie jest 
wymagane doświadczenia zawodowe, ale teoretyczna wiedza z 
danej dziedziny oraz umiejętność efektywnej nauki nowych rzeczy.  
Wiedza wyniesiona ze studiów będzie szybko wykorzystana na 
stanowisku pracy oraz uzupełniona o praktykę.

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

W przypadku kandydatów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy 
często w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ukończony 
kierunek oraz uczelnię. Im kandydat ma większe doświadczenie, 
tym częściej ta kwestia staje się drugorzędna – wtedy większego 
znaczenia nabiera to, czym kandydat zajmował się zawodowo 
oraz jakie są jego kompetencje biznesowe.

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Co mówią nasi eksperci?

Czy podczas wyboru kandydatów, zwracają Państwo uwagę na uczelnię, którą wybrał student?
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Są takie obszary, w których potwierdzenie wiedzy w postaci 
szkoleń czy certyfikatów jest niezbędne. W większości przypadków 
jednak nie jest to warunek konieczny. Jeśli ktoś nie ma jeszcze 
doświadczenia zawodowego, szkolenia i certyfikaty są dla nas 
oznaką inicjatywy, którą podjął student w celu poszerzenia swojej 
wiedzy i rozwoju umiejętności. Ważne jednak, by dostosować 
wpisywane w CV szkolenia, do rodzaju poszukiwanej pracy.

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególną uwagę zwracam na zainteresowania kandydatów i to 
w jaki sposób rozwijają swoje pasje. Jeżeli kandydat zdobywa 
wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, 
czy też stara się o uzyskanie certyfikatu, to jest to dla mnie 
dodatkowa informacja, że kandydat jest świadomy swojej ścieżki 
kariery. Jest konsekwentny w swoich działaniach i posiada 
motywację do zdobywania nowych umiejętności.  

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

Co oferuje uczelnia? 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu dodatkowych szkoleń z zakresu umiejętności 
oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Projektujemy je w oparciu o ewaluacje prowadzonych szkoleń oraz badania pracodawców 
i absolwentów. Aby zwiększyć dostępność tych form rozwojowych, korzystamy przy tym z zewnętrznych programów, dzięki którym 
niwelujemy bariery dostępu w dostępie do edukacji poza formalnej.

Nowymi działaniami edukacyjnymi z udziałem praktyków jest kształcenie uzupełniające podstawowy program kierunkowy. W latach 
2019-2021 w ramach projektu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” proponować 
będziemy blisko 2000 godzin dydaktycznych warsztatów, szkoleń, szkół letnich dla studentów i studentek kształcących się w ramach 16 
kierunków prowadzonych na naszej Uczelni. Taka współpraca daje możliwość zdobycia nowoczesnej wiedzy oraz współpracy z menedżerami 
firm, w gronie których znajdują się przedstawiciele KRUK S.A, IMPEL, IT Corner, Kaczmarski Group.

Proponowana oferta nie zamyka się jednak w programach unijnych. Realizujemy bowiem stałą ofertę rozwojową, w tym: program Mentoring, 
coaching kariery, szkolenia aktywizacyjne „3.2.1 Kariera” oraz działania realizowane we współpracy z biznesem m.in.  certyfikowane 
programy Corporate Readiness Certificate (IBM), HPE Academy, Become an excellent auditor! (KPMG), Biznesowe Indywidualne Programy 
Studiów czy Szkoła Liderów Lokalnych.

Dokonując wyboru studenci i studentki mogą skorzystać ze specjalistycznych usług Biura Karier, które oferuje doradztwo kariery oraz 
konsultacje. Wybrane programy szkoleniowe zapewniają również udział w sesjach Assessment Center/Development Center umożliwiających 
nie tylko wybór właściwej ścieżki rozwojowej, ale również przygotowujących do zewnętrznych rekrutacji.

 Izabela Beno
 Zastępczyni Dyrektora
 Centrum Współpracy z Biznesem

Co mówią nasi eksperci?

Czy w trakcie rekrutacji kandydatów, zwraca Pan/Pani uwagę na szkolenia i certyfikaty? Jeśli tak, to dlaczego?

Szkolenia, to nie tylko możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy czy wymiana doświadczeń, ale również okazja 
na pozyskanie nowych kontaktów, które często przydają się w budowaniu kariery. Taka forma rozwoju jest 
postrzegana jako sposób na inwestowanie w siebie, co potwierdzają absolwenci UEW, spośród których aż 67% 
brało udział w szkoleniach w trakcie realizacji studiów (Badanie Losów Absolwentów 2018r). 

Jakie rodzaje szkoleń wybierali absolwenci?

Z badania wynika, że najczęściej były to szkolenia zawodowe (80%), na drugim miejscu natomiast szkolenia z 
kompetencji miękkich (51%). Szkolenia to nie tylko zajęcia w grupie, to także praca jeden na jeden 
bezpośrednio z trenerem, mentorem czy doradcą zawodowym. 

Szkolenia: kolejny krok w budowaniu kariery

33%

67%
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Jak w przypadku wielu kwestii związanych z zatrudnieniem i 
poszukiwaniem pracy – to zależy. Zarówno szkolenia zawodowe, 
jak i szkolenia z kompetencji miękkich są istotne dla rozwoju 
kandydata. Nie ma reguły, ale często na początku kariery zawodo-
wej większy nacisk kładzie się na szkolenia zawodowe, aby zdobyć 
potrzebną wiedzę i umiejętności związane z obejmowaną rolą w 
organizacji, by w kolejnych etapach skupić się na tzw. szkoleniach 
kompetencyjnych, pomagających w jakże istotnych sferach takich 
jak komunikacja, prezentacje czy radzenie sobie ze stresem. Nie 
należy skupiać się wyłącznie na jednym rodzaju szkoleń – warto 
postawić na różnorodność. 

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

W przypadku kompetencji miękkich ważne jest dla nas nie to, czy ktoś ukończył szkolenie w tym zakresie, ważniejsze jest dla nas czy ktoś 
posiada takie kompetencje i potrafi je demonstrować. Szkolenia zawodowe pokazują nam, że kandydat chce się rozwijać, co jest bardzo 
pożądaną cechą. Idealnym zestawieniem dla AXA XL jest zrównoważone połączenie umiejętności zawodowych oraz miękkich. Zgodnie z 
wartościami naszej firmy ciągły rozwój pracowników zarówno w sferze kompetencji miękkich, jak i twardych jest bardzo ważny.

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

Warto zadbać o to, by posiąść odpowiednie kompetencje, współ-
grające ze stanowiskiem, na które aspirujemy. W zależności od 
stanowiska oraz branży zwykle wymagana jest kombinacja 
umiejętności twardych i miękkich. W trakcie studiów warto 
zastanowić się więc nad swoimi mocnymi oraz słabymi stronami i 
nad tym, w jakim kierunku chcę się rozwijać. Szkolenia zawodowe 
lub tzw. twarde zorientowane są na przekazywania wiedzy specja-
listycznej, zawodowej bądź branżowej. Ukończenie większości z 
nich skutkuje zdobyciem umiejętności niezbędnych do wykonywa-
nia danego zawodu. Przykładem mogą być szkolenia z programo-
wania, z zakresu kadr i płac, z obsługi różnych systemów lub baz 
danych. Kompetencje miękkie natomiast są związane z wrodzony-
mi cechami. Dotyczą tego, jacy jesteśmy, jaki mamy charakter i 
temperament, w jaki sposób reagujemy na niektóre sytuacje czy 
problemy, czy jak radzimy sobie ze stawianymi przed nami 
zadaniami. Szkolenia miękkie pomagają nam doskonalić takie 
umiejętności.  Każdy z nas ma zupełnie inne cechy, mocne i słabe 
strony, których powinien być świadomy. Pozwoli mu to na dosko-
nalenie tych lepszych aspektów siebie oraz na wzmożonej pracy 
nad tymi słabszymi.

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Na część stanowisk w firmie AXA XL wymagane są konkretne szkolenia i certyfikaty. W przypadku tych stanowisk, zwracamy na to uwagę już 
w momencie przeglądania CV. Jednak w AXA XL dajemy pracownikom wiele możliwości, aby uzyskać dodatkowe certyfikaty czy też wziąć 
udział w interesujących szkoleniach, dlatego też nie posiadanie tego typu wpisów w CV najczęściej nie dyskwalifikuje kandydata.  

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Co mówią nasi eksperci?

Czy w trakcie rekrutacji kandydatów, zwraca Pan/Pani uwagę na szkolenia i certyfikaty? Jeśli tak, to dlaczego?

Co mówią nasi eksperci?

Szkolenia zawodowe, czy szkolenia z kompetencji miękkich: które z nich stawiają kandydata w lepszym świetle? 
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Studiując, zapewne często zastanawiasz się czy warto jest odbyć dodatkowy staż lub praktykę? Czy warto jest 
umieszczać w CV informację, że praktyka była nieobowiązkowa bądź nieodpłatna? Z Badania Losów 
Absolwentów rocznika 2017 wynika, że tylko 17% badanych uczestniczyło w nieobowiązkowych i 
nieodpłatnych praktykach. Jednak zupełnie inaczej wygląda udział studentów w płatnych stażach. W tym 
przypadku odsetek osób, które odbyły płatny staż wynosi 87%. Osoby biorące udział w stażach potwierdzają, 
że 90% z nich po zakończeniu stażu otrzymało propozycję dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy.

Co oferuje uczelnia? 

Istnieje wiele możliwości odbycia stażu. Bogatą ofertę staży do końca 2020 r. proponuje Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, które zaprasza studentów i studentki do drugiej już edycji 5 projektów „STAŻE NA START…” współfinansowa-
nych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
W projektach mogą wziąć udział studenci i studentki studiów I stopnia 3. roku Informatyki w Biznesie, Zarządzania i Logistyki Wydziału ZIF 
oraz studiów II stopnia: 1. roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zarządzania, Finansów i Rachunkowości, Gospodarki 
Przestrzennej Wydziału NE, 1. roku Zarządzania Wydziału ZIF, 1. roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji ZIP.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektów oprócz wynagrodzenia stażowego zapewnia też dodatkowe refundacje. Ponad-
to staże realizowane są u pracodawców, którzy oferują programy zgodne z efektami kształcenia i w zależności od kierunku studiów trwają 120 
lub 360 godzin. Pozwala to na zdobycie cennego doświadczenia, nie tylko tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę na rynku pracy.

 Monika Siurdyban
 Kierownik Biura Karier
 Doradca kariery, Coach ICF,
 Konsultant TSR

Co mówią nasi eksperci?

Czy odbyte praktyki i staże zwiększają szanse na zatrudnienie?

Przez staż do kariery, czyli jak najszybciej zdobyć pierwszą pracę.

Oczywiście, odbyte staże i praktyki zwiększają szansę na zatrudnie, 
szczególnie w przypadku studentów oraz absolwentów, którzy nie 
posiadają jeszcze innego doświadczenia. Bardzo mile widziana jest 
również działalność w organizacjach studenckich czy w wolonta-
riatach. Podjęcie stażu już w trakcie studiów, znacząco zwiększa 
szanse na otrzymanie atrakcyjnej oferty pracy. W AXA XL często 
proponujemy naszym stażystom umowę o pracę po ukończeniu 
studiów.

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Zdecydowanie! Na początku drogi zawodowej każde doświadcze-
nie jest ważne. Niezależnie od tego, czy są to pierwsze kroki 
stawiane w wymarzonej branży, czy dorywcza praca w gastronomi 
czy sklepie odzieżowym. Nie tylko pokazuje to przyszłemu praco-
dawcy, że kandydat wykazuję się inicjatywą, ale pozwala również 
rozwinąć takie umiejętności jak praca z klientem, czy reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też zawsze zachęcam do 
chwalenia się takim doświadczeniem w CV.

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

Praktyki są bardzo dobrą okazją na zdobycie pierwszego doświad-
czenia zawodowego, poznanie danej branży i zwiększenie swoich 
szans na rynku pracy. Kandydaci często wypowiadają się, że jeśli 
ktoś tylko chce, znajdzie praktyki, na których wiele się nauczy. 
Potrzeba tylko własnego zaangażowani i chęci.

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

17%

83%
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Co mówią nasi eksperci?

Czy warto w CV umieszczać informację o odbyciu nieodpłatnych praktyk?

Oczywiście, że tak. Każda forma doświadczenia, szczególnie w 
przypadku studentów i absolwentów podnosi ich wartość na rynku 
pracy. Nie tylko praktyki, ale również działanie w różnych organi-
zacjach studenckich, czy udział w wymianach zagranicznych 
wpływa na zdobywanie ich cennego doświadczenia.

 Anna Nowakowicz
 Talent Acquisition Coordinator
 AXA XL, a division of AXA

 Joanna Łaszczuk
 Recruiter
 Talent Acquisition
 AXA XL, a division of AXA

Z punktu widzenia rekrutera, każda praktyka jest istotna, ponie-
waż pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności. Niezależnie od tego czy 
są to praktyki płatne czy bezpłatne, student ma okazję zetknąć się 
z otoczeniem biznesowym i zdobyć swoje pierwsze doświadczenie 
w danej dziedzinie.

 Sandra Boczek 
 Specjalista ds. HR
 Credit Agricole Bank Polska S.A.

Każda forma zdobywania doświadczenia zawodowego, czy to 
poprzez praktyki płatne czy też nieodpłatne jest ceniona przez 
pracodawcę. Warto takie informacje zawierać w swoim CV, 
ponieważ daje to całkowity obraz kandydata.

 Karolina Brzezińska
 Junior HR Business Partner
 MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.
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STAŻE NA START II

www.cwb.ue.wroc.pl

Biuro Projektu „Staże na start - II …”
Wrocław, ul. Komandorska 118/120

bud. E, III piętro, pok. 308

Zainteresowana/y?
Szczegóły znajdziesz na:

Cztery projekty,
adresowane do 

studentów/ek siedmiu 
kierunków:

Płatne staże

Sprawdzeni
Pracodawcy

/cwbUEWroclaw

Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze, Zarządzanie oraz 

Finanse i Rachunkowość 
Wydziału NE

(I rok II stopnia)

Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji 

Wydziału IE
(I rok II stopnia)

Zarządzanie, 
Informatyka 

w Biznesie Wydziału ZIF
(III rok I stopnia i I rok II stopnia)

Logistyka
(III rok I stopnia)

Liczba miejsc 
ograniczona



















WIZYTÓWKI PRACODAWCÓW
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3M 

4AUDYT sp. z o.o.

http://3m.pl/kariera 

3M jest amerykańską firmą zatrudniającą ponad 90 000 pracowników na 
całym świecie i świadczącą usługi dla konsumentów z ponad 200 krajów.W 3M 
opracowujemy praktyczne wykorzystanie nauki w różnych obszarach w celu 
poprawy jakości życia. W ofercie mamy ponad 55 000 produktów w ramach 5 
grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeń-
stwo i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka.

Na polskim rynku działamy od ponad 25 lat, zatrudniamy ponad 3000 pracow-
ników i posiadamy 9 zakładów produkcyjnych w trzech lokalizacjach: we 
Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim oraz Rabce Zdrój. Organizacja sprzedażo-
wo-marketingowa mieści się w Kajetanach k. Warszawy.

Najnowsze inwestycje 3M w Polsce to Centrum Usług Wspólnych, które 
świadczy usługi na rzecz innych oddziałów 3M w regionie Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki, a także Centrum Szkoleniowe dla klientów z regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Typowe obszary działania:

IT, Master Data Management, Sourcing, 
Finance and Accounting, Business Services 

Operations, Engineering, Production 
Planning, Supply Chain

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języków: angielski, niemiecki, 
francuski, niderlandzki, szwedzki, norweski, 

hiszpański, włoski, turecki, rosyjski. 
Kierunki studiów: ekonomiczne, 

techniczne, inżynieryjne, filologiczne.

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

www.4audyt.pl

4AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych 
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. 

Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje 
doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a 
także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

Typowe obszary działania:

audyt, rachunkowość, 
doradztwo gospodarcze, wyceny 

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Preferowane kierunki studiów 
rachunkowość i finanse, zdolności 

analityczne, dobra znajomość MS Office, 
język angielski na poziomie średnim.

Adres e-mail do rekrutacji:
agnieszka.matkowska@4audyt.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; list motywacyjny;

rozmowa kwalifikacyjna;
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Atos

AXA XL

atos.net/karierajobs.atos.net

Atos to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej zatrudniający około 
120 000 pracowników w 73 krajach. 

Firma oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów 
informatycznych, outsourcing i doradztwo. Atos jest wyłącznym światowym 
partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. 

W Polsce działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach we 
Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Rzeszo-
wie i Krakowie pracuje dziś ponad 5000 osób. 

Atos jest czterokrotnym laureatem certyfikatu Great Place to Work.

Typowe obszary działania:

Project Management, Finance, Testing, 
Java, Front End, Microsoft, SAP, Business 

Intelligence, Big Data, Application 
Management, Consulting

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego i/lub 
niemieckiego, dobra organizacja pracy, 

komunikatywność, umiejętność 
analitycznego myślenia, otwartość na nowe 

wyzwania, podstawowa znajomość 
systemów informatycznych.

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
formularz rekrutacyjny online;

www.axaxl.com

AXA XL część grupy AXA skupiająca się na ubezpieczeniach majątkowych, 
wypadkowych i ryzyku specjalnym, szczyci się kompetencjami w 
rozwiązywaniu zagadnień złożonego ryzyka. Nie tylko dostarczamy usługi 
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne dla średnich firm, organizacji 
międzynarodowych i osób prywatnych, ale wytyczamy nowe drogi sektora 
ubezpieczeń. 

W jaki sposób? Łączymy silną i efektywną platformę kapitałową z wiedzą 
opartą na danych, nowoczesną technologią i utalentowanymi 
współpracownikami w łączącym ich miejscu pracy,  by aktywizować obsługę 
klienta najwyższej jakości we wszystkich liniach biznesu – ubezpieczenia 
nieruchomości, majatkowe, wypadkowe, finansowe i specjalistyczne. 

W tym nowatorskim i elastycznym podejściu do rozwiązań w zakresie 
ubezpieczeń, wybieramy do współpracy tych, którzy napędzają zmianę na 
lepsze.

Typowe obszary działania:

Ubezpieczenia; finance i rachunkowość; 
księgowość; ekonomia; administracja

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

znajomość języka angielskiego
(minimum C1); zdolności analityczne; 

komunikatywność; znajomość pakietu 
Microsoft Office (Excel, Word)

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacjawroclaw@axaxl.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;
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BNY Mellon

Camp Leaders - praca i wakacje w USA

www.bnymellon.com

BNY Mellon assists clients to create, trade, manage, service and restructure 
investments & safeguards nearly one-fifth of the world's financial assets. 

We provide financial services for institutions, corporations or individual 
investors in 35 countries and more than 100 markets. Wroclaw is one of six 
Global Delivery Centres and we currently employ over 1400 highly skilled 
employees at our centrally-located and modern offices.BNY Mellon is a relati-
vely fresh organization in Poland with fantastic growth opportunities and a 
large expansion planned – this makes for a vibrant and dynamic environment 
with incredible opportunities to gain experience and progress quickly with 
your career. 

The Wroclaw office is developing dynamically, which means that our employ-
ees have the opportunity not only to participate in the creation of new teams 
and processes, but also to lead change and innovation themselves. The Wroc-
law office has become one of the most important fund administration 
centers. There is a good mix of youth and expertise in the team.

Typowe obszary działania:

Fund Accounting, Hedge Fund Accounting, 
Hedgemark, Middle Office, Corporate Trust, 

Tax Reorting & Compliance,Global Risk 
Solutions, IT

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

• Very good/ Fluent command
of English is mandatory 

• BA or MA degree (from various faculties) 
• Practical use of MS Office 

• Excellent analytical, organizational and 
time management skills

• Self-motivation and the ability to work 
independently and as a part of a team 

• Ability to assist in, and implement,
the planning of work 

• High level of accuracy and professionalism

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
formularz rekrutacyjny online;

www.campleaders.com/pl www.resortleaders.com/pl

Chcesz spędzić wakacje w USA? Nie jest jeszcze za późno. Zarejestruj się już 
teraz na najbardziej popularny program wyjazdów work and travel. Niski koszt 
programu, profesjonalna obsługa podczas pobytu oraz możliwość 
podróżowania po zakończeniu programu są największymi atutami wyjazdu. 

Samodzielnie decydujesz czy chcesz spędzić wakacje na resorcie czy też na 
campie oraz jaki rodzaj pracy chcesz wykonywać. Nasi uczestnicy mają 
również możliwość skorzystania ze zniżek na wynajem aut, uzyskania 
darmowej amerykańskiej karty SIM oraz zniżek na rezerwacje hosteli. 

Typowe obszary działania:

Program work and travel, praca na 
campach oraz resortach w USA.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

znajmość jęz. angielskiego - poz. B, status 
studenta, zaświadczenie o niekaralności, 

brak przeciwskazań medycznych do 
wykonywania pracy fizycznej.

Adres e-mail do rekrutacji:
poland@campleaders.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
formularz rekrutacyjny online;
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Cargill Poland Sp. z o.o.

Clinico Medical/ Fresenius Kabi

www.cargill.com.pl

Firma Cargill oferuje klientom na całym świecie usługi i produkty spożywcze, 
rolne, finansowe i przemysłowe. 

Bazując na naszej wiedzy oraz 150-letnim doświadczeniu, wspólnie z rolnika-
mi, klientami, przedstawicielami władz i społeczności lokalnych pomagamy 
ludziom żyć lepiej. 149 tys. naszych pracowników w 70 krajach z pasją, zaanga-
żowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności dba o zaopatrzenie w żywność 
mieszkańców naszej planety, zmniejszając jednocześnie negatywny wpływ na 
środowisko naturalne oraz dbając o rozwój społeczności, w których żyjemy i 
pracujemy.

Typowe obszary działania:

produkcja spożywcza, B2B

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

język angielski, mile widziany język 
niemiecki, znajomość pakietu Office

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja_wroclaw@cargill.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; list motywacyjny;

rozmowa kwalifikacyjna;

https://pracodawcy.pracuj.pl/fresenius-kabi,7903

Clinico Medical jest jednym z największych zakładów koncernu Fresenius Kabi, 
międzynarodowej firmy działającej w sektorze ochrony zdrowia, 
specjalizującej się w lekach ratujących życie, żywieniu klinicznym oraz 
technologiach infuzyjnych i transfuzyjnych. Fresenius Kabi zatrudnia około 35 
000 i posiada 70 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej, 
Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

Zakład Produkcyjny w Błoniu został uruchomiony w 1996 roku i od początku 
istnienia dynamicznie się rozwija. W 2005 Clinico Medical dołączyło do 
koncernu Fresenius i stało się częścią Fresenius Kabi. Nasza jednostka 
produkcyjna specjalizuje się w produkcji wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zatrudniamy 1700 
pracowników i wytwarzamy ponad 1200 produktów wykorzystywanych w 
medycynie na całym świecie. Nasz wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny 
stosowany jest w leczeniu krytycznych i przewlekłych schorzeń, m.in. 
cukrzycy, chorób nerek i nowotworowych. Jesteśmy zaufanym producentem 
kierującym się filozofią „Caring for Life”.

Typowe obszary działania:

Produkcja aparatów medycznych

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym. Dobra znajomość 

pakietu MS Office. Preferowani kandydaci 
kierunków inżynieryjnych

Adres e-mail do rekrutacji:
https://www.pracuj.pl/praca/

clinico%20medical%20sp.%20z%20o.o.;kw

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;
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Cognizant Technology
Solutions Poland Sp. z o. o.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

https://www.cognizant.com/en-pl/

Cognizant Technology Solutions (NASDAQ-100: CTSH) is one of the world’s 
leading professional services companies, transforming clients’ business, 
operating and technology models for the digital era. 

Our unique industry-based, consultative approach helps clients envision, 
build and run more innovative and efficient businesses. 

Headquartered in the U.S. and 260 K employees worldwide. Cognizant 
Technology Solutions Poland operates from 3 locations: Gdansk, Wroclaw, 
Krakow. Number of employees = 1250 +. Cognizant is ranked: # 195 on the 
Fortune 500,  # 17 on Future 50, # 18 on Fast Tech 25, # 74 on Forbes' Best 
Employers for Women. on Future 

Typowe obszary działania:

BPO

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

język angielski min.B2; język niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpański min.B2; 

ukończone studia wyższe min. licencjat - 
preferowane kierunki to: finanse

i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie oraz 
certyfikat Stwowarzyszenia Księgowych w 

Polsce;  dobra znajomość Excel; umiejetności 
analityczne, dokładność i dobra organizancja 

pracy, samodzielność w wykonywaniu 
obowiązków.

Adres e-mail do rekrutacji:
Joanna.Michniewicz@cognizant.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; formularz rekrutacyjny online;

www.credit-agricole.pl/kariera

Credit Agricole Bank Polska to specjaliści pełni pasji, zaangażowania, dzięki 
którym i z którymi realizujemy cele biznesowe. 

Nasza organizacja jest przyjaznym i stabilnym miejscem pracy,  a dbałość           
o relacje i dobrą atmosferę w zespole oraz możliwość udziału w ciekawych              
i rozwijających wyzwaniach ma realny wpływ na rozwój kompetencji 
pracowników. Długoletni średni staż pracy w naszej organizacji jest dowodem 
na to, że ludzie czują się u nas dobrze. 

Stawiamy nie tylko na profesjonalistów, ale również na tych, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki zawodowe oferując młodym ludziom atrakcyjne 
programy rozwojowe. Ważny jest dla nas każdy pracownik, poczucie 
partnerstwa, współpracy i wsparcia są filarami naszej codziennej pracy.

Typowe obszary działania:

IT, ryzyko, finanse, sprzedaż, audyt, 
marketing, HR, usługi generalne, 

windykacja, back office, obszar compliance 
i prawny oraz bankowość detaliczna, zdalna 

i korporacyjna. 

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Zapraszamy do nas studentów zarówno 
kierunków ekonomicznych, analitycznych, 

informatycznych jak i humanistycznych.
W zależności od stanowiska wymagamy 

znajomości języka angielskiego, mile 
widziana jest znajomość języka 

francuskiego. 

Adres e-mail do rekrutacji:
kariera@credit-agricole.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; list motywacyjny;

rozmowa kwalifikacyjna;
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Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.

Crisil Irevna Poland

https://www.credit-suisse.com/careers/en/search-and-apply.html

Credit Suisse jest globalnym liderem w zarządzaniu aktywami, z wysoko rozwiniętym 
działem bankowości inwestycyjnej. Jako globalna organizacja z siedzibą w Zurychu, 
działa w blisko 50 krajach i zatrudnia ponad 45 000 osób reprezentujących przeszło150 
różnych narodowości. Dbając o jakość dostarczanych przez nas produktów i usług, oraz 
o dobrą atmosferę (w) pracy, nagradzamy osiągnięcia pracowników, oferując im 
możliwość rozwoju w różnych branżach, w biurach na całym świecie, dzięki programo-
wi ‘internal mobility’, różnorodnym szkoleniom i programom mentorskim.

Jesteśmy szwajcarskim bankiem i międzynarodową korporacją obsługującą klientów 
na całym świecie. W Credit Suisse Poland wspieramy globalne działania z naszych 
dwóch lokalizacji – z Warszawy i Wrocławia. Funkcjonując w branży finansowej 
poruszamy się w różnych obszarach m.in. ryzyku operacyjnym, inwestycjach, IT, marke-
tingu, HR. Stawiamy na samodzielność i pracę w zespole – cenimy sobie dobrą atmos-
ferę oraz kulturę feedbacku.

Typowe obszary działania:

Finance, Risk, Global Markets,
IT, Operations.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Jezyk angielski, pakiet Microsoft Office.

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; formularz rekrutacyjny online;

www.crisil.com

CRISIL Global Research & Analytics is one of the world's leading analytics 
providers focused on high-end research and analytics services to the world's 
top financial institutions, including leading investment banks and asset 
management firms. Apart from Poland, we have research centers in India, 
China and Argentina providing regional and global research support to our 
clients across the globe. In Wroclaw, Poland, CRISIL GR&A specializes in 
offering deep insights in equity and fixed-income markets through our 
research capabilities as well as supporting the global markets divisions of 
leading investment banks in risk analytics, which includes quantitative 
modeling, regulatory reporting, derivative valuations and risk technology. We 
enable our clients to enhance revenues, accelerate time-to-market and 
improve operational efficiencies.

Typowe obszary działania:

investment banking, capital markets, equity 
research, risk analytics.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

University degree in 
Economics/Finance/Capital 

Markets/Financial Math, good 
understanding of financial markets, 

corporate finance and macroeconomics, 
fluency in English, proficiency in Excel, 

superior analytical skills, pursuing or 
willingness to pursue CFA certifications 
would be considered as an advantage.

Adres e-mail do rekrutacji:
careers-poland@crisil.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;formularz rekrutacyjny online;
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EKO-OKNA S.A.

EY

Typowe obszary działania:

Sprzedaż

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

znajomość jednego z języków obcych: 
francuski, włoski, holenderski w stopniu 

średnio zaawansowanym

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja@ekookna.pl 

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

włoski; holenderski; francuski; 
angielski; niemiecki,

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

ey.com/kariera 

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, 
organizacjom i społecznościom lepiej wykorzystać swój potencjał. W 150 
krajach zatrudniamy ponad 260 000 wyjątkowych ludzi, w tym ponad 3 200       
w Polsce. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ekspertów, 
ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie                     
z najbardziej prestiżowymi projektami. 

Typowe obszary działania:

Audyt, Doradztwo Podatkowe, Doradztwo 
Transakcyjne, Doradztwo Biznesowe IT, 

Prawo. 

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Jeśli uważasz, że nigdy nie warto 
przestawać uczyć się nowych rzeczy,

a każde wyzwanie ma więcej niż jedno 
rozwiązanie - pasujesz do nas! Liczy się 

również pewność siebie, rozumienie 
procesów biznesowych i chęć podnoszenia 

skali innowacji. Przyda Ci się również 
umiejętność pracy w zespole oraz dobra 

znajomość języka angielskiego i polskiego. 

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

Eko-Okna to jeden z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej        
w Europie. Tym, co wyróżnia nas pośród konkurencji jest wieloletnie doświad-
czenie, ciągły rozwój, a także umiejętność dostosowania oferty do oczekiwań 
klientów i zmieniających się trendów.

https://ekookna.pl/eko-okna-pvc-aluminium-drewno/
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FIS Technology Services 

Hewlett Packard Enterprise

Typowe obszary działania:

Technologia i finanse

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość finansów, ubezpieczeń, 
aktuariatu.

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski; angielski; niemiecki;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

www.hpe.com

W Hewlett Packard Enterprise zajmujemy się opracowywaniem 
nowoczesnych technologii i usług, które mogą pomóc firmom i klientom 
indywidualnym w rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów, 
wykorzystywaniu możliwości, spełnianiu aspiracji i realizacji marzeń.

Wspieramy swoich klientów w ponad 170 krajach. W Polsce jesteśmy obecni 
w Warszawie i Wrocławiu. Nasze Centrum kompetencyjne we Wrocławiu 
specjalizuje się w świadczeniu wsparcia w zakresie finansów i księgowości, 
HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji 
oraz zarządzania łańcuchem dostaw na rzecz spółek Hewlett Packard 
Enterprise oraz naszych klientów. 

Typowe obszary działania:

Nowe techologie, finanse, obsługa klienta.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Excel, bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego. 

Adres e-mail do rekrutacji:
swider@hpe.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski

Sposób aplikowania na stanowiska:
strona internetowa

Our commitment to their progress is why clients partner with FIS. We make 
the complex simpler.

We translate global expertise to a local level.

We advance a risk-averse industry with a mix of operational efficiency and 
innovation.

https://www.fisglobal.com/
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JP Weber

Kuehne+Nagel Sp. z o.o. 

Typowe obszary działania:

Fuzje i przejęcia, Usługi Doradztwa 
Transakcyjnego, Restrukturyzacje, Corporate 

Finance, Doradztwo Prawne, Doradztwo 
Podatkowe, Doradztwo Księgowe.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Wykształcenie finansowe/ekonomiczne lub 
pokrewne – student/studentka IV/V roku 

studiów. Znajomość MS Office (PowerPoint, 
Word, Excel). Biegła znajomość języka 

angielskiego w mowie i piśmie. Umiejętność 
analitycznego myślenia. Komunikatywność

i umiejętność pracy w zespole. 
Zainteresowania w obszarze M&A, Due 

Diligence lub Corporate Finance.

Adres e-mail do rekrutacji:
career@jpweber.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; list motywacyjny;

rozmowa kwalifikacyjna;

www.kuehne-nagel.pl

Kuehne+Nagel jest dużą, stabilną firmą o międzynarodowym środowisku, 
która oferuje perspektywę rozwoju i kariery zawodowej. U nas odnajdziesz 
dobrą atmosferę pracy w dynamicznym zespole specjalistów, a także 
możliwość zdobycia doświadczenia związanego z szeroko pojętą logistyką.       

W Kuehne + Nagel wierzymy w ludzi i ich pasje. Jesteśmy zorientowani na 
rozwój pracowników i ich wspieranie w osiąganiu ponadprzeciętnych 
rezultatów. 

Nie znamy granic - działamy z lądu, wody i powietrza... Jesteś na +?

Typowe obszary działania:

logistyka, transport.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego na poziomie 
dobrym / praca wymaga kontaktu 

e-mailowego i telefonicznego z klientami w 
języku angielskim. Mile widziana znajomość 

dodatkowego języka: niemiecki, francuski, 
hiszpański. Zorientowanie na Klienta i jego 

oczekiwania. Proaktywne i pozytywne 
nastawienie do uczenia się nowych rzeczy :)

Adres e-mail do rekrutacji:
 knpl.recruiting@kuehne-nagel.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

JP Weber od 2001 roku aktywnie wspiera przedsiębiorców we wszystkich 
fazach prowadzenia ich działalności w Polsce i Europie. Dostarczamy rozwiąza-
nia w takich obszarach jak transakcje M&A, restrukturyzacje oraz inwestycje 
bezpośrednie. 

Wszystkie nasze projekty realizujemy w interdyscyplinarnych zespołach, 
specjalizujących się w aspektach podatkowych, prawnych i finansowych. JP 
Weber jest członkiem międzynarodowego networku M&A Worldwide, 
zrzeszającego 45 butików inwestycyjnych z 40 krajów, zajmujących się tematy-
ką fuzji i przejęć. 

JP Weber jest również członkiem i jednym z założycieli Eight International, 
globalnej firmy niezależnych doradców w zakresie doradztwa transakcyjnego 
(due diligence), restrukturyzacji i transformacji.

www.jpweber.com 

34



LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.

MAHLE Shared Services Poland

Typowe obszary działania:

Produkcja, Inżynieria.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

znajomość języka angielskiego przynajmniej 
na poziomie B2.

Adres e-mail do rekrutacji:
lgrekrutacja@lgchem.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

pl.mahle.com; jobs.mahle.com/poland

MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o zostało otwarte w 2017 r. we 
Wrocławiu. Nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa jest wsparcie 
globalnych struktur grupy MAHLE w zakresie obsługi procesów finansowych           
i IT. 

Dział Finansów realizuje procesy księgowe w obszarze środków trwałych, 
należności, zobowiązań, rozliczeń z pracownikami oraz rozliczeń pomiędzy 
jednostkami Intercompany dla spółek w Czechach, Słowacji, Hiszpanii, 
Niemczech i Polsce. Dział IT natomiast realizuje wsparcie operacyjne 
procesów IT w zakresie aplikacji biznesowych (głównie system SAP ERP), 
infrastruktury IT, end-user computing. Ponadto Dział IT świadczy usługę 
Service Desk dla spółek w Niemczech, Austrii, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Obecnie Centrum Usług Wspólnych MAHLE zatrudnia 200 osób, stale 
powiększając grono ekspertów o najlepszych rynkowych specjalistów. 

Typowe obszary działania:

Księgowość, finanse,
infrastruktura IT, IT Service Desk.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego, innych 
języków obcych.

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja.wroclaw@pl.mahle.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

formularz rekrutacyjny online;

Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów baterii litowo-jono-
wych do aut elektrycznych. 

Nasz zintegrowany system obejmuje produkcję wszystkich komponentów 
baterii- elektrody, ogniwa, moduły i akumulatory oraz serwis techniczny. 

Nasze baterie napędzają samochody takich marek jak Daimler, Porsche, Audi, 
Volvo, Ford czy Volkswagen. 

JEST TO JEDYNY TEGO TYPU ZAKŁAD W CAŁEJ EUROPIE!

http://www.lgchem.com/pl/main
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mBank S.A.

Typowe obszary działania:

Bankowość detaliczna, Contact Center, 
IT i nowe technologie, 

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna,
Biznes, Program płatnych praktyk i staży

– Bankowe Talenty.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Ze względu na dużą różnorodność ofert 
pracy szczegółowe wymagania będą 

zależały od konkretnej oferty.

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja@mbank.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

formularz rekrutacyjny online;

mBank to przede wszystkim ludzie, których łączy współpraca zorientowana na 
zrozumienie i celne odpowiadanie na potrzeby klientów oraz odpowiedzial-
ność za ich zadowolenie.

Od lat mBank jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Dziś 
wyznaczamy standardy rozwoju bankowości mobilnej i internetowej. Zastana-
wiasz się, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza?

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy właśnie kończysz naukę, czy jesteś 
doświadczonym profesjonalistą, z nami możesz robić to co Cię interesuje, 
rozwijać swoje umiejętności i dobrze czuć się w pracy – jesteśmy dla Ciebie.

www.mBank.pl/kariera

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Typowe obszary działania:

Prawo, podatki, analizy finansowe, ceny 
transferowe, księgowość, kadry i płace.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języków obcych: angielski, 
niemiecki. Preferowane kierunki studiów: 

kierunki ekonomiczne, prawo, 
administracja .

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja@olesinski.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna, polska firma doradcza oraz grupa firm 
uzupełniających zakres usług doradczych. 

Na rynku od 2005 roku, 4 miasta w Polsce, stale rozwijająca się sieć relacji z 
Partnerami w kraju oraz Partnerami zagranicznymi.

Świadczymy usługi Klientom z różnych sektorów gospodarki, oferując 
kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach 
prawa oraz szeroką wiedzę branżową.

www.olesinski.com/kariera
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Olympus Business Services Sp. z o. o.

www.olympus.pl

Olympus is a worldwide leading manufacturer of optical and digital precision 
technology, provides innovative solutions for state-of-the-art medical 
systems, digital cameras and scientific solutions. The company’s 
award-winning products are instrumental in detecting, preventing and 
healing illness, driving scientific research and documenting life with artistic 
freedom. In the hands of its customers, Olympus’ high-tech products help to 
make people’s lives healthier, safer and more fulfilling. 
  
Olympus Business Services Sp. z o.o. was founded in Wroclaw in July 2018. 
The newly created Business Center is designed to provide high-quality 
services to its Olympus EMEA partners in the areas of Finance, Supply Chain 
Management, Sales Support and HR. 

We are currently looking for top professionals in the area of Finance, Supply 
Chain Management and Order Management/ Customer Service. 
  
Join us and feel the startup spirit! 

Typowe obszary działania:

Finance, Supply Chain Management and 
Order Management/ Customer Service.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

We are looking for professionals who speak 
English and any other European language 

on a communicative level.

Adres e-mail do rekrutacji:
katarzyna.kolarz@olympus-europa.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

Parker Hannifin Europe
Shared Service Centre Wroclaw Poland 

Typowe obszary działania:

Finanse i rachunkowość

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Oczekujemy:
- Wykształcenia wyższego; Preferowane 

kierunki: Finanse/ Księgowośc/ Ekonomia.
- Dobrej znajomości języka angielskiego 

(min. B2), znajomość innego języka 
europejskiego będzie zaletą. 

- Precyzji i zdolności do pracy z danymi.
- Umiejętności przyswojenia dużych ilości 

informacji.

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja_essc@parker.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and 
control technologies and systems, providing precision-engineered solutions 
for a wide variety of mobile, industrial and aerospace markets. The company 
employs approximately 58,000 people in 49 countries around the world.

Parker’s engineering expertise and broad range of core technologies uniquely 
positions the company to solve some of the world’s greatest engineering 
challenges.

By partnering with customers, Parker improves their productivity and profita-
bility and seeks new ways to solve humanity's biggest challenges.

parker.com

37



Phinance S.A.

www.phinance.pl / www.youaretheboss.pl

Phinance to największa firma planowania finansowego w Polsce, której celem 
jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów. Pełniąc rolę 
przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były 
świadome, a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi.

Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od 16 lat 
dostarcza kompleksowe usługi oraz wybiera najkorzystniejsze produkty 
finansowe dopasowane do indywidualnych potrzeb:

- Inwestycje i oszczędności
- Ubezpieczenia majątku
- Ubezpieczenia na życie
- Kredyty hipoteczne
- Finanse dla firm

Na terenie Wrocławia szukamy 100 osób. 

Typowe obszary działania:

Bankowość, Doradztwo / Konsulting, 
Marketing, Finanse i Rachunkowość, 

Handel, HR, Sprzedaż.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Komunikatywność, samodzielność i 
inicjatywa w działaniu, praktyczna 

umiejętność obsługi komputera w zakresie 
MS Office, mile widziane prawo jazdy

kat. B, mile widziane doświadczenie w 
obsłudze Klienta Indywidualnego, mile 

widziane doświadczenie w branży 
finansowej, zaświadczenie o niekaralności 

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja.wroclaw@phinance.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

PwC

Typowe obszary działania:

Audyt, Konsulting, Podatki, IT, Prawo.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Czekamy na:
 - absolwentów / studentów studiów 

drugiego stopnia i  studentów 3-go roku 
studiów pierwszego stopnia; osoby 

zainteresowane ekonomią, o zdolnościach 
analitycznych i umiejętnościach logicznego 

myślenia, które są zmotywowane do 
zdobywania wiedzy i szybko się uczą, są 

komunikatywne i chętnie pracują
w zespole, są na bieżąco z wydarzeniami ze  
świata i biznesu, swobodnie komunikują się 
w języku angielskim, dobrze znają program 

MS Excel

Adres e-mail do rekrutacji:
kariera@pl.pwc.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;
Sposób aplikowania na stanowiska:

formularz rekrutacyjny online;

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie 
kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrud-
niamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej 
jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego, 
audytu oraz transformacji cyfrowej.

W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, 
Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime 
Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu.

PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. 

www.pwc.pl/kariera
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Pyszne.pl

https://www.takeaway.com/jobs

Pyszne.pl należy do holenderskiej grupy Takeaway.com, lidera na rynku food 
delivery w Europie kontynentalnej.

Jesteśmy wiodącym serwisem do zamawiania jedzenia przez Internet. Mamy 
świadomość, że w dzisiejszych zabieganych czasach nie każdy może lub chce 
gotować w domu.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dajemy możliwość zamówienia 
jedzenia z dostawą w prosty sposób:  za pomocą kilku kliknięć myszką.

Obecnie grupa Takeaway.com przetwarza każdego miesiąca miliony 
zamówień. Działamy w Holandii,Belgii, Niemczech, Polsce, Austrii, Szwajcarii, 
Luksemburgu, Portugalii, Bułgarii, Rumunii i Wietnamie.

Typowe obszary działania:

Sprzedaż; Obsługa Klienta;
Grafika; Marketing.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego w zależności 
od poziomu i rodzaju stanowiska.

Adres e-mail do rekrutacji:
jakub.mlynczyk@takeaway.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

formularz rekrutacyjny online;

QIAGEN Business Services

Typowe obszary działania:

Biotechnologia, marketing, obsługa klienta, 
programowanie, e-commerce,

wsparcie produktu, regulatory affaris, 
finanse i księgowość.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka angielskiego, 
umiejętność pracy w grupie, 

samodzielność, dobra organizacja pracy.

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacja.wroclaw@qiagen.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;
Sposób aplikowania na stanowiska:

formularz rekrutacyjny online;

QIAGEN Business Services (QBS) jako centrum usług wspólnych dla spółek 
firmy QIAGEN powstało pod koniec 2012 r. we Wrocławiu. Centrum zatrudnia 
obecnie ponad 400 Pracowników w kilkunastu działach. 

W QBS zajmujemy się księgowością, kontrolingiem finansowym, obsługą 
klienta, logistyką, HR operacjami, e-Commerce, marketingiem, zakupami, 
jakością a także tworzeniem oprogramowania do zaawansowanych urządzeń 
wykorzystywanych do badań nad DNA i RNA. QIAGEN jest liderem na rynku 
technologii innowacyjnych oraz wiodącym dostawcą odczynników i sprzętu 
wykorzystywanego w badaniach RNA, DNA i białek. Firma QIAGEN powstała  
w Niemczech w 1984 roku. 

Dziś zatrudnia ok. 4600 osób w 35 krajach świata. Nieprzeciętne umiejętności, 
talent i zaangażowanie naszych Pracowników są kluczem naszego sukcesu. 
Jesteśmy dumni, ponieważ nasza praca przyczynia się do poprawy życia                 
i zdrowia innych.

www.qiagen.com
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Solutions30

www.solutions30.pl

Telima Poland – od 4 lat jako polski oddział grupy Solutions30 wspieramy 
działania niemieckich partnerów w zakresie planowania instalacji 
telekomunikacyjnych w Niemczech.  

Nasze Biuro Obsługi Klienta zdalnie organizuje pracę techników 
podłączających Internet i TV. 

Typowe obszary działania:

Obsługa klienta, IT/Telekomunikacja, 
Logistyka.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Biegła znajomość języka niemieckiego, 
Komunikatywność, 

Umiejętność pracy w zespole.

Adres e-mail do rekrutacji:
telimapoland@solutions30.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski; niemiecki;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; formularz rekrutacyjny online;

TARCZYŃSKI S.A.

Typowe obszary działania:

Produkcja, sprzedaż.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji, 
Logistyka.

Adres e-mail do rekrutacji:
hr@tarczynski.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

Od ponad 25 lat naszej rodzinnej firmie przyświeca jeden cel – tworzenie 
najlepszej jakości wędlin o wyjątkowym smaku. Z pełnym zaangażowaniem         
i pasją dążymy do tego, by zarówno konsumenci, jak i partnerzy handlowi bez 
wahania wybierali markę Tarczyński. Konsekwentnie podążamy wyznaczoną 
drogą. Już teraz jesteśmy wiodącym producentem kabanosów w Polsce, a do 
tego pierwszego miejsca chcemy też dodać miejsce lidera w segmencie wędlin 
suchych i parówek. Nie ustajemy w zaspokajaniu potrzeb naszych – nawet 
najbardziej wymagających – klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Bogaty asortyment wędlin premium pozwala nam trafiać do różnego rodzaju 
gustów: od wielbicieli wyrafinowanych smaków kabanosów po smakoszy 
tradycyjnych polskich kiełbas i dojrzewających wędlin, ale także drobiu. W 
2013 roku Spółka Tarczyński SA zadebiutowała na rynku głównym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane w wyniku emisji publicznej 
45 mln zł pozwoliło nam zrobić kolejny krok naprzód – rozbudować i zmoder-
nizować zakład produkcyjny w Ujeźdźcu Małym, który stał się tym samym 
jednym z najnowocześniejszych zakładów wędliniarskich w Europie.Gdy przez 
chwilę nie skupiamy się na rozwoju Spółki – skupiamy się na rozwoju polskie-
go sportu! Jesteśmy głównym współsponsorem drużyny Panthers Wrocław – 
czołowej drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce.

www.grupatarczynski.pl
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TIM SA

https://www.timsa.pl/kariera/

TIM SA powstał ponad 30 lat temu z inicjatywy trzech studentów Politechniki 
Wrocławskiej. Jesteśmy największym dystrybutorem artykułów 
elektrotechnicznych w Polsce. 

W 2014 r. jako pierwsi w tej branży postawiliśmy na handel online jako 
najważniejszy kanał sprzedaży (obecnie generuje ponad 70% obrotów). Tak 
powstał unikalny w branży hybrydowy model biznesowy, łączący technologię 
e-commerce z doświadczeniem oraz kompetencjami handlowców                            
i przedstawicieli handlowych. Hybryda przyniosła TIM-owi liczne nagrody             
i wyróżnienia, zwłaszcza od branży e-commerce. 

Nasza przyszłość to dalszy rozwój sprzedaży online, dlatego szczególnie 
poszukujemy osób zainteresowanych tą tematyką. TIM SA to stabilna                     
i transparentna spółka, od 1998 r. obecna na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych.

Typowe obszary działania:

E-commerce; handel; zakupy,
analizy biznesowe.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Kreatywność, otwartość, chęć ciągłego 
uczenia się, umiejętność pracy w zespole.

Adres e-mail do rekrutacji:
kariera@tim.pl

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

UBS

Typowe obszary działania:

Od finansów, analiz i operacji, poprzez 
prawo, obszar IT, aż po

marketing i zarządzanie projektami.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Od naszych stażystów wymagamy przede 
wszystkim: znajomości języka angielskiego 
na poziomie B2 lub wyżej, dyspozycyjności 

na poziomie 30-40 godzin tygodniowo oraz 
chęci do nauki. Do pracy w naszych biurach 

w Polsce zapraszamy studentów i 
absolwentów różnych kierunków studiów – 

w zależności od stanowiska.

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
formularz rekrutacyjny online;

Jesteśmy jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Działalność 
firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, 
zarządzaniu aktywami i bankowości inwestycyjnej.

W związku z tym, pracownicy w Krakowie i Wrocławiu współpracują                       
z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata, 
zapewniając im wsparcie w zakresie realizacji rozwiązań najwyższej jakości. 

Gama realizowanych projektów jest bardzo szeroka, a ich wspólnym 
mianownikiem jest to, że pracują nad nimi eksperci w swojej dziedzinie. 
Naszym pracownikom oferujemy wspierające, różnorodne i pełne wyzwań 
środowisko pracy. 

Zachęcamy ich do ciągłego rozwoju, pokonywania trudności oraz zdobywania 
kolejnych szczebli kariery. 

ubs.com/polandcareers
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UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.

www.upsjobs.com

Od naszych początków w Seattle w stanie Waszyngton, kiedy oferowaliśmy 
usługi kurierów rowerowych, aż po dzień dzisiejszy, gdy osiągnęliśmy pozycję 
wartej miliardy dolarów globalnej korporacji, nasz zespół stawia sobie 
niezmiennie jeden cel –  wspieranie rozwoju handlu na całym świecie. 

Staliśmy się największą na świecie firmą kurierską i globalnym liderem w 
dziedzinie wyspecjalizowanych usług transportowych i logistycznych.

Od globalnych gigantów po lokalne firmy rodzinne, udoskonalamy sieci 
dystrybucyjne i zarządzamy łańcuchami dostaw, aby pomagać naszym 
klientom robić to, w czym są najlepsi. Właśnie w ten sposób sprawiamy, że 
świat lepiej funkcjonuje.

I właśnie w ten sposób pomagamy rozwijać kariery i nagradzać ludzi, takich jak 
Ty, za robienie tego, co najbardziej lubią.

Typowe obszary działania:

Obszar księgowości i finansów: Działy 
Należności (AR), Zobowiązań (AP), Płatności 

przy Odbiorze (COD), Księgi Głównej (GL); 
Zakupy (Procurement);

Dział Agencji Celnej (Brokerage);
Obszar Marketingu: Wsparcie Sprzedaży 

(Sales Support), Wycena (Pricing) 
i wiele innych.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Dobra znajomość języka angielskiego, 
dobra znajomość programu MS Excel.

Adres e-mail do rekrutacji:
rekrutacjawroclaw@ups.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:
polski; angielski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; rozmowa kwalifikacyjna;

Vistra Corporate Services Sp. z o.o.

Typowe obszary działania:

W Polsce Vistra działa jako: Vistra Corporate 
Services: księgowość, sprawozdawczość 

zarządcza, kadry i płace. Vistra Shelf 
Companies: sprzedaż gotowych spółek typu 

shelf, sekretariat korporacyjny, usługi typu 
fiduciary, adres siedziby. Vistra Fund 

Services Poland: wycena, księgowość
i administrowanie funduszami

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Preferowane kierunki: finanse
i rachunkowość, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, dobra znajomość języka 
angielskiego (min. poziom B1), chęć 

podjęcia dłuższej współpracy, 
dyspozycyjność min. 20 godz. tygodniowo.

Adres e-mail do rekrutacji:
recruitment.poland@vistra.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

polski;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV;

Vistra oferuje szerokie spektrum usług od obsługi kadr i płac oraz księgowości, 
poprzez sprzedaż spółek typu shelf, po administrowanie funduszami, usługi 
powiernicze i fuzje.

W naszych biurach na całym świecie pracuje ponad 4000 osób, co sprawia, że 
plasujemy się w światowej czołówce firm z branży.

Naszymi klientami są przede wszystkim międzynarodowe korporacje, fundu-
sze inwestycyjne oraz prywatne fundusze kapitałowe, a także klienci indywi-
dualni.

Studentom, którzy chcą rozwijać się w obszarze rachunkowości i księgowości 
lub kadr i płac oferujemy całoroczne, płatne staże. Naszym pracownikom 
oferujemy przejrzystą ścieżkę kariery oraz szereg benefitów. Zapewniamy 
rozwój, możliwość awansu i przygotowania się do objęcia samodzielnego 
stanowiska - Księgowego lub Specjalisty ds. kadr i płac. 

www.vistra.com
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WALTER GROUP

https://career.walter-group.com/pl/pl

Firma WALTER GROUP to przeszło 4000 pracowników z ponad 40 krajów. 
Jesteśmy prywatnym koncernem austriackim cieszącym się szerokim 
uznaniem i niekwestionowaną pozycją rynkową. Główne obszary działalności 
firmy WALTER GROUP to realizacja transportów ładunków całopojazdowych 
na terenie Europy w zakresie transportu drogowego i intermodalnego przez 
firmę LKW WALTER, sprzedaż i wynajem kontenerów biurowych, 
magazynowych i sanitarnych przez firmę CONTAINEX. Nasze dwa biura 
mieszczą się w Austrii. Główna siedziba jest w Wiener Neudorf (Wiedeń),                 
a jedyna filia w Kufstein (Tyrol).

WALTER GROUP jest zainteresowana pozyskaniem dla swojego koncernu 
najlepszych talentów ze wszystkich krajów europejskich. Oferujemy Państwu 
interesującą i odpowiedzialną pracę w doświadczonym zespole, miłą 
atmosferę w miejscu pracy i intensywne szkolenia, począwszy od naszego 
programu "Train the Winner". Jeśli szukasz nowych wyzwań, chcesz zdobyć 
doświadczenie w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie, znasz język 
niemiecki oraz inne języki obce i jesteś gotów przenieść się do pięknej Austrii 
to wjedź na nasza stronę internetową i wyślij nam swoje CV. Będzie nam milo 
powitać Cię w naszym zespole!

Typowe obszary działania:

Logistyka, Transport, Spedycja,
Sprzedaż, Handel.

Podstawowe wymagania dotyczące 
kandydatów:

Znajomość języka niemieckiego - poziom 
komunikatywny (warunek konieczny), język 

polski, angielski, inne języki europejskie. 
Trwające lub ukończone studia – ekonomia, 

logistyka, zarzadzanie, marketing, 
germanistyka, etc. Gotowość do 

przeprowadzki do Austrii – Wiedeń lub 
Kufstein.

Komunikatywność, umiejętność pracy w 
zespole, dobra organizacja pracy.

Adres e-mail do rekrutacji:
jobs@walter-group.com

Preferowany język dokumentów 
aplikacyjnych:

niemiecki;

Sposób aplikowania na stanowiska:
CV; list motywacyjny;

rozmowa kwalifikacyjna;
formularz rekrutacyjny online;

Notatki



Notatki



Zapraszamy do kontaktu:
tel. 071 36 80 882

e-mail: cwb@ue.wroc.pl

Dane adresowe:
pok. 207 - 210 budynek E
ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław



cwb.ue.wroc.pl
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