
dokonać weryfikacji
dokumentów
aplikacyjnych,
przygotować się do
rozmowy
kwalifikacyjnej,
zdefiniować swoje cele
zawodowe,
opracować plan
rozwoju kariery.

W ramach indywidualnych
konsultacji z doradcą
zawodowym możesz:

ciekawe oferty pracy, praktyk,
staży, 
pomoc w stworzeniu
profesjonalnego CV,
wsparcie w zdefiniowaniu
swoich celów zawodowych i
opracowaniu planu rozwoju
kariery.

Jeśli stawiasz pierwsze kroki na
rynku pracy i chciałbyś wiedzieć
więcej, zgłoś się do nas. 

W Biurze Karier znajdziesz:

Listopad 2022

Doradztwo 
zawodowe

Oferta Biura Karier

Szkolenia

Newsletter
Listopad 2022

mgr Alicja Dąbrowska
Doradca zawodowy Biura Karier

doradca zawody Biura 
Karier,
państwowe instytucje 
zewnętrzne, 
pracodawcy.

Weź udział w szkoleniach 
dotyczących zagadnień 
związanych z rynkiem pracy 
i szeroko rozumianych 
umiejętności “miękkich”.
Szkolenia realizują:

https://kariera.wat.edu.pl/doradca-zawodowy/
https://kariera.wat.edu.pl/
https://kariera.wat.edu.pl/szkolenia/


Oferty pracy
OFERTY DOSTĘPNE NA STRONIE BIURA KARIER

PRAKTYKA LUB STAŻ W 
AKADEMII UAV

KONSTRUKTOR ELEKTRONIK
KONSTRUKTOR MECHANIK

PRAKTYKA LUB STAŻ 
W GRUPIE BOSCH

Zdobądź cenne doświadczenie i rozwiń swoje
kompetencje zawodowe. Poszukiwane osoby
kreatywne, z pasją do pracy, zainteresowane
nowymi technologiami, które dołączą do
zespołu Akademia UAV. 
Miejsce pracy: Warszawa, lotnisko Warszawa-
Babice. 
Prześlij CV na adres biuro@akademia-uav.pl

Dołącz do zespołu Wojskowych Zakładów 
Łączności Nr 1 S.A. jako konstruktor elektronik 
lub konstruktor mechanik.
Aplikacje zawierające CV należy przesyłać na 
adres: rekrutacja@wzl1.com.pl

Płatny Staż- Doradztwo Techniczne w
Dziale Automotive
Płatny Staż Wsparcie Działu IT (Helpdesk)
Płatny Staż w Bosch Cyber Defense
Center
Płatny Staż Administracyjne Wsparcie
Działu Serwisu Termotechniki
Praktykant - Konsultant SAP ABAP

Dołącz do zespołu:

Listopad 2022

https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/poland
https://kariera.wat.edu.pl/jobs/
https://kariera.wat.edu.pl/oferta/instruktor-trener-praktyczny/
https://www.wzl1.com.pl/kariera#ikony
https://www.wzl1.com.pl/kariera#ikony
https://pracodawcy.pracuj.pl/robert-bosch-sp-z-o-o,9200/staze-i-praktyki
https://pracodawcy.pracuj.pl/robert-bosch-sp-z-o-o,9200/staze-i-praktyki
https://pracodawcy.pracuj.pl/robert-bosch-sp-z-o-o,9200/staze-i-praktyki
mailto:rekrutacja@wzl1.com.pl
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999858215507-p-atny-staz-doradztwo-techniczne-w-dziale-automotive?trid=ea24c4cd-f3a9-478c-a910-eb67a080772d
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999856098446-p-atny-staz-wsparcie-dzia-u-it-helpdesk-?trid=ea24c4cd-f3a9-478c-a910-eb67a080772d
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999855571211-p-atny-staz-w-bosch-cyber-defense-center?trid=ea24c4cd-f3a9-478c-a910-eb67a080772d
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999854739911-p-atny-staz-administracyjne-wsparcie-dzia-u-serwisu-termotechniki?trid=ea24c4cd-f3a9-478c-a910-eb67a080772d
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999853133199-praktykant-konsultant-sap-abap?trid=ea24c4cd-f3a9-478c-a910-eb67a080772d


Tropic Plants

Jesienna 
edycja
Katalogu 
Pracodawców

nagroda za zajęcie I miejsca –
słuchawki bezprzewodowe,
nauszne;
nagroda za zajęcie II i III miejsca –
głośnik przenośny.

Konkurs fotograficzny dla studentów
WAT "Sukces w obiektywie”.

W ramach Konkursu zostaną przyznane
trzy nagrody:

Szczegółowe informacje już wkrótce na
stronie Biura Karier.

dowiesz się jak wykorzystać wiedzę
o swoich kompetencjach redagując
dokumenty aplikacyjne;
poznasz zasady opracowywania
życiorysu zawodowego;
poznasz rolę listu motywacyjnego w
procesie rekrutacji i nauczysz jak
zwrócić nim uwagę rekrutera;
usłyszysz jakich błędów należy się
wystrzegać tworząc aplikacje.

Rynek pracy nieustannie się zmienia i
wymusza na każdym z nas elastyczność
i szybkość działania przy jednoczesnej
chęci podjęcia stabilnego,
satysfakcjonującego zatrudnienia.

Podczas warsztatu:

Warsztaty realizowane we współpracy z
Hays Poland.

 

Kiedy? Wtorek, 22 listopada 2022
Gdzie? Sala 313/100, godz. 15:05

Nadchodzące wydarzenia
 

21 listopada 2022

Listopad 2022

Team building - rozwijanie potencjału zespołu
Wybór i opracowanie strategii marketingowej
online
Zarządzanie efektywnością i czasem pracy
Two steps to success - biznesplan dla
początkujących
Wpływ mediów społecznościowych na rozwój
biznesu - Facebook i Instagram

Bezpłatne szkolenia, wykłady i
doradztwo biznesowe
Poznań Biznes Partner

Tematyka szkoleń m.in.:

Kalendarz szkoleń

https://kariera.wat.edu.pl/katalog-2022-r-2/
https://www.hays.pl/
https://www.poznan.pl/mim/msp/news/kalendarium-bezplatnych-szkolen-wykladow-i-doradztwa-biznesowego-listopad-2022,190220.html?fbclid=IwAR2-nP3igYSBrCu7Ly1d-nctgXcpvzhJznT5u2cpd6tOITioBm-95s4c5Lk


jak można zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy; 
jak  budować profesjonalny
wizerunek zawodowy,
jak zarejestrować własną
działalność gospodarczą.

Zapraszamy na szkolenia online
organizowane przez doradcę
zawodowego Biura Karier:

Dowiesz się m.in.: 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

“DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA"
9 LISTOPADA, GODZ. 10:00 – 11:00

“JAK NAPISAĆ CV BEZ DOŚWIADCZENIA”  
23 listopada, godz. 10:00 – 11:00

“WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA”
30 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Szkolenia poprowadzi mgr Alicja Dąbrowska

Szkolenia z doradcą 
zawodowym

Aktualności
 

Listopad 2022

Obszerna baza ofert i 
wiedzy o stypendiach

Na portalu MojeStypendium.pl 
znajdują się aktualne oferty 
stypendiów, konkursów i staży, po 
które może sięgnąć każdy, kto 
myśli o swoim rozwoju. Portal jest 
także miejscem publikacji 
rzetelnych artykułów o tematyce 
stypendialnej oraz edukacyjnej. 
Korzystanie z portalu jest 
całkowicie bezpłatne i dostępne 
dla każdego.

Program BioLAB 2023-24

Polsko-Amerykańska Komisja
Fulbrighta zaprasza studentów i
studentki, również studiów
doktoranckich, nauk biologiczno-
chemicznych, biofizycznych i
medycznych do składania wniosków
do Programu BioLAB 2023-24. 

Nabór wniosków trwa do 1 lutego
2023 r.

Chcesz zdobyć doświadczenie 
w obszarze technicznym pod 
okiem ekspertów?
Chcesz rozwijać się w 
systemach DCS, ESD/SIS, 
projektować i wdrażać systemy 
sterowania, kierować 
uruchomieniami u klientów 
oraz rozwiązywać problemy 
serwisowe?
Jesteś studentem Wydziału 
Elektrycznego, Mechatroniki 
lub Elektroniki na kierunku 
Automatyka i Robotyka?

ELECTRIFY YOUR CAREER – 
wygraj płatny staż 
inżynierski!

Kiedy? 
8 listopada, godz. 16.00 - 20.00
Gdzie? 
Biuro Schneider Electric w Warszawie

ZAPISZ SIĘ

https://kariera.wat.edu.pl/szkolenia/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/09/07/mojestypendium-pl/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/25/programu-biolab-2023-24/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/17/electrify-your-career-wygraj-platny-staz-inzynierski/
https://kariera.wat.edu.pl/szkolenia/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/09/07/mojestypendium-pl/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/09/07/mojestypendium-pl/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/25/programu-biolab-2023-24/
https://fulbright.edu.pl/biolab/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/17/electrify-your-career-wygraj-platny-staz-inzynierski/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/17/electrify-your-career-wygraj-platny-staz-inzynierski/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/17/electrify-your-career-wygraj-platny-staz-inzynierski/
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Redakcji głównej/wsparcia
Działu kreatywnego
Działu bezpieczeństwa
HR
Działu graficznego
Specjalistów

Chcesz pomagać, a do tej pory nie
udało Ci się znaleźć odpowiedniego
miejsca do realizacji swoich pomysłów,
pasji i zainteresowań? Przyjdź do nas
ze swoim pomysłem, projektem lub
poświęć swój czas, a my pokażemy Ci,
ile jest wspaniałych pomysłów na
pomaganie.

Dołącz do zespołu:

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się
z nami!

Facebook: @fundacjazaginieni 
www: https://fundacjazaginieni.pl/ 
e-mail: hr@fundacjazaginieni.pl

 

Wolontariat/praktyki 
w Fundacji Zaginieni

Praktyki IT w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Program płatnych praktyk absolwenckich w Ministerstwie Rozwoju i 
Technologii w Biurze Informatyki.

StudentPRO to strona z cennymi informacjami dla studentów
angażujących się, ponad zajęcia dydaktyczne, w działalność
studenckiego ruchu naukowego, społecznego, kulturalnego czy
samorządowego.

Baza wiedzy dla każdego planującego koordynację
wydarzenia/projektu organizowanego przez studentów.

https://kariera.wat.edu.pl/2022/09/29/22107/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/13/wolontariat-lub-praktyki-w-fundacji-zaginieni/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/11/03/praktyki-it-w-ministerstwie-rozwoju-i-technologii/
https://www.facebook.com/fundacjazaginieni
https://fundacjazaginieni.pl/
https://fundacjazaginieni.pl/
mailto:hr@fundacjazaginieni.pl
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/13/wolontariat-lub-praktyki-w-fundacji-zaginieni/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/10/13/wolontariat-lub-praktyki-w-fundacji-zaginieni/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/11/03/praktyki-it-w-ministerstwie-rozwoju-i-technologii/
https://kariera.wat.edu.pl/2022/09/29/22107/
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Do 14 listopada trwa nabór wniosków do kolejnej edycji
programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To
przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. wsparcie badań
naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów. 

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – złóż
wniosek w programie!

Ruszyły kolejne edycje konkursów EY!

Wraz z początkiem roku akademickiego wystartowała XVIII
edycja konkursów EY. Jak co roku, jest to okazja do zdobycia
unikalnego doświadczenia i szansa na sprawdzenie się w roli
doradcy podatkowego bądź transakcyjnego w prawdziwych
biznesowych sytuacjach.

Pokaż co potrafisz i wygraj czek z puli 82 000 PLN, karierę w EY i
wiele innych. Zapisy są otwarte tylko do 14 listopada:
www.eykonkursy.pl

Jeśli masz pomysł, jak nowe technologie
mogą wesprzeć edukację, dzielenie się
wiedzą i rozwój, przygotuj projekt -
działanie, które przyczyni się do wdrożenia
nowych rozwiązań technologicznych lub
wykorzystania już istniejącej technologii w
Twojej szkole lub na uczelni.

Na finalne zgłoszenia projektów czekamy do 9 grudnia 2022 roku. 
Trzy najlepsze pomysły otrzymają grant w kwocie 25 tys. zł każdy, na wdrożenie projektu w szkole lub na
uczelni. Zwycięskie drużyny otrzymają również nagrody rzeczowe. Dodatkowo 10 finałowych zespołów
otrzyma nagrody w wysokości 5 tys. złotych.

Edycja 2 Tech Minds 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje--zloz-wniosek-w-programie
https://www.eykonkursy.pl/
https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje--zloz-wniosek-w-programie
https://www.eykonkursy.pl/
https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html
https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html
https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html


Bądź na
bieżąco i
obserwuj nasze
social media!

Instagram @biurokarier_wat

Facebook @karierawat

e-mail kariera@wat.edu.pl

Kontakt

Biuro Karier, p. 89/100

www kariera.wat.edu.pl

https://bodyartproject.pl/badz-na-biezaco-i-obserwuj-nasze-social-media/
https://www.instagram.com/biurokarier_wat/
https://www.facebook.com/karierawat/
mailto:kariera@wat.edu.pl
https://kariera.wat.edu.pl/

