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Rusza kolejna edycja akcji Projekt: Praca! A wraz z ni? okazja dla m?odych ludzi by zwi?kszyli
swoje szanse na rynku pracy. Jak j? wykorzysta?? Wystarczy wzi?? udzia? w bezp?atnych
warsztatach organizowanych na 12 uniwersytetach w ca?ym kraju. Przy okazji mo?na
odwiedzi? stoisko Komisji Europejskiej w Polsce i zapyta? o mo?liwo?ci kariery w unijnych
instytucjach. Zacz?li?my 10 pa?dziernika w Lublinie, 13 pa?dziernika b?dziemy w Gda?sku, a
pó?niej m.in. Rzeszów, Warszawa i Wroc?aw.

Projekt Praca to akcja spo?eczna organizowana przez Gazet? Wyborcz? przy wspó?pracy z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w
Polsce i firmami McDonald's, Nestle oraz Deloitte. To ju? druga edycja projektu, w ramach
którego przeprowadzone zostan? bezp?atne warsztaty dla studentów i absolwentów na 12
uczelniach wy?szych w Polsce. W zesz?ym roku warsztaty odby?y si? w sze?ciu miastach, a
efekty by?y szybko widoczne, gdy? cz??? osób, która wzi??a w nich udzia?, znalaz?a pierwsz?
prac?.
Podczas warsztatów prowadzonych przez do?wiadczonych trenerów i ekspertów dowiecie si?
miedzy innymi jak i gdzie szuka? zatrudnienia. Otrzymacie praktyczne porady pisania idealnego
CV i listu motywacyjnego, a tak?e jak przygotowa? si? do rozmowy kwalifikacyjnej i zrobi?
dobre wra?enie na potencjalnym pracodawcy. Co wa?ne, efektem ko?cowym cyklu warsztatów
ma by? stworzenie programu przedmiotu, który móg?by by? zarekomendowany przez MEN na
polskich uczelniach. Uczestnicy warsztatów b?d? mogli wype?ni? tak?e ankiety, które zostan?
wzi?te pod uwag? przy tworzeniu programu.
Komisja Europejska w Polsce b?dzie towarzyszy? warsztatom w postaci stoiska
informacyjnego. Ka?dy b?dzie móg? podej?? i zapyta? o sta?e czy prac? w Unii
Europejskiej. Na miejscu, w zale?no?ci od miasta, spotkacie Ambasadork? Karier
UE Agnieszk? Zakrzewsk? lub Ann? Kurpanik z Komisji Europejskiej. Warto do nas zajrze?
cho?by po to, by spróbowa? rozwi?za? przyk?adowy test Europejskiego Urz?du Doboru Kadr
(EPSO) lub uzyska? przydatne informacje dotycz?ce konkursów przez niego og?aszanych.
Pierwszym krokiem do kariery w instytucjach unijnych mo?e by? tak?e sta?. To okazja nie tylko
do tego, by zdoby? do?wiadczenie, ale te? przekona? si? czy taka praca nam si? w ogóle
podoba. Na stoisku informacyjnym Komisji Europejskiej dowiecie si? te? w jakich instytucjach
mo?na odbywa? sta?e, kiedy si? zg?asza? i jak wygl?da procedura naboru.
Warsztaty b?d? si? odbywa? w godz. 9.00 - 16.00, w tych samych godzinach b?dzie te?
dzia?a? stoisko Komisji Europejskiej.
10.10.2014 Uniwersytet Marii Curie Sk?odowskiej w Lublinie
Akademickie Centrum Kultury "Chatka ?aka", ul. Radziszewskiego 16, sala 016 oraz sala 008,
stoisko Komisji Europejskiej - Wydzia? Ekonomiczny, Plac Marii Curie-Sk?odowskiej 5, w
okolicach dwóch auli wyk?adowych.
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13.10.2014 Uniwersytet Gda?ski
Wydzia? Nauk Spo?ecznych, ul. Ba?y?skiego 4
16.10.2014 Uniwersytet Rzeszowski
Wydzia? Matematyczno-Przyrodniczy, budynek A0, ul. Pigonia 1 Rzeszów; Hol g?ówny
budynku A0
24.10.2014 Uniwersytet Warszawski
Szczegó?owe informacje wkrótce
29.10.2014 Uniwersytet Wroc?awski
Instytut Politologii, Wydzia? Nauk Spo?ecznych. ul. Koszarowa 3
4.11.2014 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dom Studencki Jowita, Zwierzyniecka 7
12.11.2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3
13.11.2014 Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu (TBC)
Szczegó?owe informacje wkrótce
21.11.2014 Uniwersytet w Bia?ymstoku
Biblioteka Uniwersytecka, Marii Sk?odowskiej-Curie 14A
28.11.2014 Szko?a G?ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Budynek nr 23 Wydzial Nauk o Zwierzetach, ul. Ciszewskiego 8
8.12.2014 Uniwersytet Jagiello?ski
Szczegó?owe informacje wkrótce
10.12.2014 Uniwersytet ?ódzki
Szczegó?owe informacje wkrótce
Zapraszamy
do
naszego
stoiska
zarówno
uczestników
warsztatów,
jak
i
pozosta?e zainteresowane osoby. Ca?? akcj? mo?na ?ledzi? na ?ywo na
Twitterze, u?ywaj?c #ProjektPraca
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Na naszej stronie , na naszym profilu na Facebooku , oraz na Twitterze b?dziemy na bie??co
informowa? o wydarzeniach, w kolejnych miastach, w których odb?d? si? warsztaty.
Wszystkie przydatne informacje o akcji mo?na znale?? na stronie Projektu: Praca.
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