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DZIAŁANIE
– KLUCZ DO SUKCESU!
Z przyjemnością witamy Cię na kolejnej edycji Targów Praca.pl. Miejscu, gdzie w dogodnych i kameralnych
warunkach możesz spotkać się z prestiżowymi pracodawcami.
Wykorzystaj ten czas aktywnie i przejmij inicjatywę. Odwiedź stoiska wystawców, spotkaj się z doradcami
zawodowymi, czynnie uczestnicz w interesujących Cię prelekcjach. Zrób profesjonalne zdjęcie do CV,
nagraj video CV oraz sprawdź poprawność Twoich dokumentów aplikacyjnych, zarówno w języku polskim,
jak i angielskim. Jak powiedział Pablo Picasso: „Działanie jest podstawowym kluczem do każdego sukcesu”,
zatem do dzieła!
Niniejszy informator jest przewodnikiem, który, mamy nadzieję, pomoże Ci dotrzeć do odpowiednich
pracodawców, skorzystać z cennych wykładów i prelekcji, a przede wszystkim znaleźć wymarzoną pracę.
Dziś zrobisz więcej niż inni. Jutro zrobisz to, co innym wydawać się będzie niemożliwe.
Skorzystaj z tej szansy! Powodzenia!

Organizator Targów: Praca.pl Sp. z o.o.

Za treść reklam Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Prelekcje
09.50-10.30
PROF. JERZY BRACZYK
Językoznawca

09.03.2016
10.40-11.40
DARIUSZ MAKOSZ
IDEA BANK
Członek Zarządu

Mistrz rekrutacji, czyli sztuka
mówienia podczas rekrutacji

Warsztat:
Nie narzekaj, że masz pod górę,
kiedy idziesz na szczyt.

11.50-12.10

12.20-13.00

BARTOSZ SOWISŁO
WIZZ AIR
Senior Operations Support
and Developement Manager

IWONA X KUNACH
Certyfikowany Coach ACC ICF

Plusy i minusy pracy jako steward/
stewardessa

Warsztat:
Jak introwertyk z IT może zbudować
doskonałe relacje?

13.10-13.50

14.00-14.30

DAMIAN HUBA
GOOGLE, DOUBLE CLICK
Sales Manager

MARIUSZ NOWAK
TESCO POLSKA
Menadżer Działu Sprzedaży
Internetowej

Analityka internetowa, big data oraz
technologia, czyli przyszłość w digital
marketingu.

E-commerce – nowe wyzwanie
rekrutacyjne dla sieci handlowych.
Na przykładzie Tesco Ezakupy.

14.40-15.10

15.20-16.10

ADAM LINKA
JOHNSON & JOHNSON
Public & Business Affairs Manager

ŁUKASZ PRASOŁEK
NOWOCZESNE KADRY
Prawnik

Od juniora do dyrektora – czy to jest
możliwe?

Najnowsze zasady zatrudniania.
Zmiany w prawie pracy od lutego
2016 roku.

10.03.2016
10.00-10.30

Prelekcje
10.40-11.20

EMILIA BRODZIŃSKA
Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
IZABELA RĘBAŁA
Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
MEDICOVER
Jak budować wizerunek, aby odnieść
sukces w rekrutacji.

MAURYCY SEWERYN

11.30-11.50

12.00-13.00

ADAM MARCZUK
WIZZ AIR
Pilot

KONRAD PIASECKI
Dziennikarz

Ciało mówi więcej niż słowa.
Mowa ciała podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.

Z głową w chmurach - kariera 10 km
nad ziemią

Zbuduj własną markę!

13.10-14.00

14.10-14.40

PAWEŁ TKACZYK
Prezes agencji brandingowej Midea

MAREK KRZYWOŃ
PRUDENTIAL
Menedżer ds. Rekrutacji

Wizerunek eksperta – sekretny
składnik

Jak zbudować własny biznes
bez wkładu finansowego?

14.50-15.30
BARBARA KARSKA
WÜRTH POLSKA
Menedżer ds. Rozwoju Pracowników
Jak dostać like’a od rekrutera? Czyli
jak uniknąć najczęstszych wpadek
w aplikowaniu na Przedstawiciela
Handlowego.

Jak skutecznie szukać pracy z Praca.pl?
Czy wiesz, że nasz serwis daje Ci znacznie więcej opcji niż tylko przeglądanie i odpowiadanie na
aktualne ogłoszenia rekrutacyjne? W jaki sposób maksymalnie wykorzystać możliwości portalu
Praca.pl?

5 sposobów szukania pracy z Praca.pl
1. Aplikuj kiedy chcesz i skąd chcesz
Założyłeś już konto w serwisie Praca.pl? Nie? To czym prędzej to zrób. Konto pozwala Ci nie tylko na
wgranie do systemu swojego CV oraz listu motywacyjnego, ale umożliwia również śledzenie historii
twoich poszukiwań pracy (dzięki temu wiesz, do jakich firm aplikowałeś) oraz daje opcje na wysłanie
odpowiedzi na ciekawe ogłoszenie rekrutacyjne z każdego miejsca. Nie musisz mieć przy sobie CV
i swojego komputera – możesz przesłać zgłoszenie nawet z komórki.
2. Zapamiętuj interesujące ogłoszenia
Masz chwilę czasu na zapoznanie się z nowymi ogłoszeniami, ale nie chcesz lub nie możesz na nie teraz
odpowiadać? Skorzystaj z opcji szybkiego zapamiętywania oferty pracy – kliknij na gwiazdkę umieszczoną
obok ogłoszenia i dodaj ofertę do ulubionych. A kiedy będziesz mieć czas by przesłać aplikacje, łatwo
wrócisz do zapisanych ofert bez konieczności powtórnego przeglądania wszystkich ogłoszeń. Dzięki
temu zarówno oszczędzasz czas, jak i masz pewność, że żadna ciekawa propozycja Cię nie ominie.

3. Subskrybuj oferty pracy
Nie masz czasu na śledzenie nowych ogłoszeń, ale nie chcesz by
umknęła ci atrakcyjna oferta pracy? Zaplanuj subskrypcję i otrzymuj
powiadomienia mailowo. W serwisie Praca.pl możesz ustawić do
5 różnych subskrypcji. Wybierz obszar zawodowy, którym jesteś
zainteresowany i miasta lub kraje w jakich chcesz pracować.
Możesz również ustawić alert na określone słowa kluczowe lub
wyeliminować te, które nie spełniają Twoich oczekiwań (np.
wybierając branżę IT, wpisz języki programowania jakie znasz i wyłącz
z poszukiwań stanowiska juniorskie).
Wiadomość z najnowszymi ofertami pracy będziesz otrzymywać w wybranym przez Ciebie dniu tygodnia.
4. Wykorzystaj profil i daj się znaleźć pracodawcy
Mimo iż aktywnie nie szukasz pracy, to jesteś otwarty na nowe
możliwości? Poświęć kilka minut i uzupełnij swój profil – dodaj
informacje o wykształceniu, doświadczeniu, umiejętnościach i pozwól
by pracodawca sam cię znalazł. Nasi ogłoszeniodawcy korzystają
z bazy kandydatów, którą im udostępniamy i na własną rękę
poszukują w naszym serwisie osób, które spełniają ich oczekiwania.
Zatem, praca może znaleźć Cię sama! Przygotowany profil to
również możliwość bezpośredniego aplikowania na ofertę pracy
bez konieczności wysyłania osobnego maila do pracodawcy,
automatyczne uzupełnianie danych w formularzach rekrutacyjnych
i opcja na zapisanie swojego profilu jako CV w formacie pdf. Dzięki
temu masz swoje CV zawsze pod ręką.
5. Uzupełnił profil o list motywacyjny, portfolio, certyfikaty
W zakładce „Moje pliki” znajdziesz miejsce na to, by uzupełnić swoje konto o dodatkowe dokumenty
– możesz wgrać swoje CV, list motywacyjny (a nawet kilka ich wersji, tak by móc przesyłać zgłoszenia
na różne oferty pracy). Nie zapomnij o tym, by przygotować portfolio – taki dokument również możesz
przesyłać do pracodawcy. Ilość miejsca w Twoim profilu jest nieograniczona – możesz zatem dodać
również referencje lub certyfikaty.
Chcesz mieć pewność, że zrobiłeś wszystko by maksymalnie wykorzystać możliwości serwisu? Sprawdź
stopień uzupełnienia twojego profilu, upewnij się, że dodałeś do niego wszystkie ważne informacje i pliki.
Możesz również skorzystać z naszych poradników w zakładce Kariera i Rozwój i zapoznać się z profilami
pracodawców którzy aktualnie rekrutują.
Szukanie pracy z naszym serwisem staje się szybsze,
łatwiejsze i bardziej efektywne!

Powodzenia!

www.lokalna.praca.pl

Znajdź pracę w Twojej okolicy

i pozbądź się negatywnych skutków dojazdów do pracy
Nawet 30 minut dojazdu w jedną stronę do pracy daje nam rocznie 250 godzin spędzonych
w autobusie bądź samochodzie. Zanim osiągniemy wiek emerytalny, spędzimy na dojazdach ponad
10 pełnych miesięcy życia!
To nie tylko ogromna strata czasu, ale szereg innych negatywnych skutków.
1. Wyższy cukier, cholesterol i nadciśnienie
Długie dojazdy do pracy mają negatywny wpływ na zdrowie fizyczne. I to w wielu aspektach.
Z badań* wynika, że trasa powyżej 15 km w jedną stronę dziennie owocuje wyższym poziomem cukru we
krwi (co może prowadzić do cukrzycy) wyższym poziomem cholesterolu (co powoduje choroby układu
krwionośnego) i wyższym ciśnieniem krwi (zwłaszcza jeśli podróż odbywa się w korkach ulicznych). Mało
tego, u osób, które przez dłuższy czas daleko dojeżdżają do pracy, ciśnienie podnosi się na stałe.
2. Mniejsza aktywność fizyczna
Przeprowadzone w Texasie badania wykazały, że im dalej pracownik mieszka od biura, tym mniej
ćwiczeń fizycznych uprawia. Szczególnie cierpią na tym ćwiczenia kardio. Zmniejszona aktywność fizyczna
w połączeniu z większym obciążeniem serca i poziomem cukru sprawia, że częstotliwość zapadania
na schorzenia układu krwionośnego u osób dojeżdżających do pracy jest po prostu większa. Do tego
dochodzą też problemy z kręgosłupem, które u osób spędzających godziny na dojazdach są częstsze.

Z badań medycznych wynika, że osoby które dojeżdżają do pracy samochodem bądź środkami
komunikacji publicznej, częściej skarżą się na bóle lędźwiowych odcinków kręgosłupa.
3. Większe ryzyko depresji i obniżenia nastroju oraz gorszy sen
Według brytyjskich badań** maksymalnie sensownym czasem jaki można przeznaczyć na dojazd do
pracy to 30 minut ( w jedną stronę). Dłuższy okres spędzany w samochodzie bądź autobusie oznacza
wyższy poziom niepokoju i stresu, większe ryzyko pojawienia się stanów depresyjnych oraz zmniejszenie
zadowolenia satysfakcji z życia. Nawet dojazd na rowerze, podczas którego mniej stoi się w korku oraz
ma szanse na aktywność fizyczną i podziwianie przyrody, jeśli zajmuje dłużej niż 30 minut - redukuje
zadowolenie z życia. Z kolei według badań Regus Work-Life Balance Index, ludzie, którzy podróżują do
pracy dłużej niż 45 minut w jedną stronę śpią gorzej, krócej i budzą się bardziej zmęczeni (niż ci, którzy
śpią tyle samo, ale krócej jeżdżą do pracy).
4. Gorsze relacje z bliskimi
Czas spędzony na dojeździe oznacza mniej czasu dla siebie i rodziny. Z badań opublikowanych
w American Journal of Preventative Medicine (2008) wynika, że im dłuższy czas dojazdu tym mniej
czasu poświęcamy znajomym i tym mniejszy jest krąg naszych przyjaciół. Dorośli, którzy spędzają
w podróżach do i z pracy 90 minut dziennie prawie nie spotykają się ze znajomymi spoza pracy!
Z badań przeprowadzonych w USA wynika zaś, że 60 minut dojazdu dziennie oznacza 21 mniej minut
spędzonych z partnerem, 18,5 minuty mniej poświęconej dzieciom i 7 minut mniej dla przyjaciół.
Oczywiście jest to tylko statystyka, ale trudno nie zgodzić się z tezą, że długie dojazdy do pracy rujnują
upośledzają nasze życie towarzyskie i rodzinne.
5. Mniejsze zadowolenie z pracy
Osoby, które muszą długo dojeżdżać do pracy są z niej również mniej zadowolone. Choć
wydawałoby się, że dojazd to drobiazg, ma on wpływ na subiektywną ocenę atrakcyjności pracy
według pracowników. Z badań przeprowadzonych zarówno w Polsce przez serwis Praca.pl jak
i w innych krajach Europy pokazują, że oferta pracy znajdująca się dalej niż w odległości 30 minut
dojazdu od miejsca zamieszkania, znacznie traci na atrakcyjności. Dla 58% Polaków, ofertę pracy można
uznać za atrakcyjną, jeśli dojazd do pracy nie zajmie dłużej niż 30 minut w jedną stronę.
Jak dojeżdżać do pracy krócej? Po prostu znaleźć taką, w której biuro mieści się bliżej naszego domu
zamieszkania. Dzięki nowemu narzędziu Praca.pl to możliwe i łatwe. Poza wyszukiwaniem ofert
w zakresie danej branży czy stanowiska, na stronie lokalna.praca.pl można przeglądać ogłoszenia o pracę
znajdujące się w określonej odległości od wybranej lokalizacji. System sam znajdzie adres użytkownika
(wystarczy kliknąć na ikonkę umożliwiającą lokalizację) bądź wybrać określony adres. Narzędzie wyświetli
wszystkie oferty pracy w zadanym promieniu. Oferty można oczywiście selekcjonować również pod kątem
branży bądź stanowiska.

*University School of Medicine w Saint Louis i Cooper Institute w Dallas
** Office of National Statistics

AmRest Sp. z o.o.
Branża: Gastronomia
www.amrest.eu

AmRest to największa niezależna firma prowadząca sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku
Spółka rozwija portfolio wyśmienitych marek, liderów w swoich kategoriach, takich jak KFC, Pizza Hut, Burger King
i Starbucks. AmRest jest również właścicielem marki La Tagliatella oraz marek Blue Frog i KAAB. Więcej informacji
na temat firmy AmRest i możliwości rozwoju kariery można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amrest.eu.
Sposób aplikowania:
Aplikuj na adres praca@amrest.eu lub www.pizzahut.pl/kariera, www.praca.kfc.pl, www.starbucks.pl/kariera,
www.pracawburgerking.pl.
Kogo szukamy
Szukamy kandydatów do pracy w naszych restauracjach i kawiarniach w całej Polsce. Aż 85% kadry menadżerskiej wywodzi
się z pracowników załogi!
Dane kontaktowe
www.amrest.eu, mail: praca@amrest.eu
pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska
T: +48 71 386 10 00

Armatis-LC Polska

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.armatis-lc-polska.pl
Armatis-LC jest firmą francuską specjalizującą się w zarządzaniu relacjami z klientem na odległość, działającą w Europie
i Afryce Północnej. W Polsce jesteśmy jedynym oddziałem, który specjalizuje się w telemarketingu i obsłudze klienta.

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@amratis-lc.com.

Kogo szukamy
Szukamy osób zaangażowanych i komunikatywnych. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta.
Dane kontaktowe
www.armatis-lc-polska.pl, mail: praca@armatis-lc.com
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

Aviva Sp. z o.o.

Branża: Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne
www.aviva.pl
Aviva jest szóstą co do wielkości instytucją ubezpieczeniową na świecie. Kluczowym obszarem działalności grupy są
indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na
życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne,
a także pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych i turystycznych.
Sposób aplikowania:
Poprzez stronę www.dosukcesu.aviva.pl lub na adres rekrutacja_struktury@aviva.pl

Kogo szukamy
Przedstawiciel ds. ubezpieczeń, Junior Kierownik, Menedżer Zespołu Sprzedaży.
Dane kontaktowe
https://www.dosukcesu.aviva.pl, mail: rekrutacja_struktury@aviva.pl
Warszawa, ponad 40 oddziałów w całej Polsce

Bank BPH S.A.

Branża: Finanse / Bankowość
www.bph.pl
Bank BPH, obecny na polskim rynku od ponad 25 lat, oferuje swoje produkty i usługi klientom
indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. W naszej codziennej
pracy kierujemy się zasadami fair play. Chcemy być postrzegani jako bank nr 1 pod względem zaufania
i uczciwości w stosunku do klientów, pracowników, interesariuszy i społeczności, wśród których działamy.
Sposób aplikowania:
Prześlij swoje CV za pośrednictwem strony internetowej www.bph.pl/pl/kariera/oferty_pracy
lub zgłoś się do naszego stoiska podczas Targów.
Kogo szukamy
Szukamy osób chętnie podejmujących wyzwania, otwartych na współpracę oraz pracę zespołową, które cechuje
samodzielność i chęć rozwoju.
Dane kontaktowe
www.bph.pl, mail: rekrutacja.BPH@ge.com
ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk

Benefit Systems S.A.

Branża: Działalność usługowa
www.benefitsystems.pl
Benefit Systems S.A. jest liderem na rynku w dbaniu o satysfakcję, zdrowie i motywację pracowników w całej Polsce, dostarczając
nowatorskich rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
Oferujemy innowacyjne programy motywacyjne, wspieramy pracodawców w budowaniu zaanagażowaniu pracowników,
pomagamy w osiąganiu równowagi w życiu zawodowym i prywatnym. Nasz flagowy produkt to program MultiSport.
Sposób aplikowania:
Ogłoszenia w zakładce: www.benefitsystems.pl/kariera
Bezpośredni kontakt: rekrutacje@benefitsystems.pl
Kogo szukamy
Informacje na temat aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie: www.benefitsystems.pl/kariera
Dane kontaktowe
www.benefitsystems.pl
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Burger King Poland S.A.
Branża: Gastronomia
www.burgerking.com.pl

BURGER KING® to światowa sieć restauracji szybkiej obsługi, serwująca
burgery
ogniu. Flagowy produkt BURGER KINGa® – burger WHOPPER® – powstał ponad
i każdy Gość może go zamówić według swoich upodobań, zgodnie z filozofią HAVE IT YOUR WAY.

grillowane na
60 lat temu

Sposób aplikowania:
Zapraszamy do aplikowania poprzez portale internetowe lub za pośrednictwem e-maila: praca@bkpoland.com.
Kogo szukamy
Poszukujemy osób, które chcą się rozwijać w dynamicznym, międzynarodowym środowisku. Są ambitne oraz
o pozytywnym usposobieniu.
Dane kontaktowe
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

BZ WBK Leasing S.A.

Branża: Finanse / Bankowość
www.leasing24.pl
Spółki Leasingowe BZ WBK to dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 16-letnim doświadczeniem
w finansowaniu małego i dużego biznesu. Jesteśmy w tym coraz lepsi – nieprzerwanie od 2012 roku rośniemy szybciej niż
cały rynek leasingowy. Jednym z kluczowych elementów naszego sukcesu, poza bardzo dobrą ofertą produktową, są ludzie.
Jesteśmy nowoczesnym pracodawcą, świadomym siły płynącej z ludzi.
Sposób aplikowania:
Zapraszamy na stronę www.leasing24.pl zakładka Kariera
Kogo szukamy
Szukamy ludzi, którzy chcą się rozwijać pracując w branży finansowej, lubią wyzwania i są nastawieni na realizację
wyznaczonych celów.
Dane kontaktowe
www.leasing24.pl, mail: marta.zurowska@bzwbk.pl
BZ WBK Leasing SA
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

CBR Cross Border Recruitment Sp. z o.o.
Branża: Agencje zatrudnienia
www.eucbr.pl

CBR jest częścią międzynarodowej grupy CBA Fagformidling z główną siedzibą w Norwegii i oddziałami w Polsce, Niemczech,
Anglii i Łotwie. W Polsce działamy od 2008r. Rekrutujemy i szkolimy na zlecenie Klientów z Norwegii. Wszystkie projekty
traktujemy jako wyzwanie, każdy Kandydat jest dla nas ważny. Jeśli szukacie Państwo pracy zachęcamy do kontaktu
z naszymi konsultantami, którzy udziela rzetelnych informacji i zaproponują najlepsze rozwiązania.
Sposób aplikowania:
Kandydaci zainteresowani naszymi ofertami pracy proszeni są o przesłanie CV na adres biuro@eucbr.pl
Kogo szukamy
Mechanik samochodów osobowych lub ciężarowych, Wulkanizator, Blacharz lakiernik, Blacharz dekarz, Cieśla, Elektryk,
Hydraulik, Malarz, Murarz, Monter rusztowań i inne
Dane kontaktowe
www.eucbr.pl, mail: biuro@eucbr.pl
Boh. Getta Warszawskiego 24C/202, 70-302 Szczecin

CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o.
Branża: Doradztwo / Konsulting
www.cbre.pl

CBRE Corporate Outsourcing jest częścią CBRE – światowego lidera w zakresie usług, inwestycji i outsourcing-u w sektorze
nieruchomości komercyjnych. W prestiżowym rankingu 2014 IAOP Global Outsourcing CBRE zajmuje 3-cie miejsce wśród
wszystkich firm outsourcingowych, będąc niekwestionowanym numerem 1 od wielu lat w branży nieruchomości. Dołącz
zatem do najlepszych!
Sposób aplikowania:
Nie wahaj się – prześlij CV już dziś na adres: cbregbs@cbre.com
Nasze aktualne oferty pracy: www.cbre.eu/emea_en/careers/vacancies
Kogo szukamy
Specjalista ds. zobowiązań, Księgowi, Analityk Biznesowy, Koordynator Projektu, Analityk Danych, Analityk ds. Portfolio
Nieruchomości Klienta
Dane kontaktowe
www.cbre.pl, mail: cbregbs@cbre.com
ul. Domaniewska 34a, Warszawa

Centrum Nauki Kopernik
Branża: Administracja publiczna
www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji kultury. To wspólna inicjatywa Miasta st.
Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Centrum tworzy zespół ludzi
o różnych pasjach i zainteresowaniach, otwartych i gotowych podejmować niekonwencjonalne wyzwania, a także zarażających
innych swoją ciekawością świata.
Sposób aplikowania:
Skorzystaj z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.kopernik.org.pl/o-centrum/praca
Kogo szukamy
Szukamy osób z pasją i twórczym podejściem do pracy, samodzielnych i odważnych w działaniu z umiejętnością odnajdywania
w zmianie szans i wyzwań.
Dane kontaktowe
www.kopernik.org.pl, mail: targipraca@kopernik.org.pl
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

CONNECTIS_

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.connect.is
CONNECTIS_ jest wiodącą firmą informatyczną w zakresie outsourcingu procesów IT, budowy oraz rozwoju systemów
informatycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Firma obsługuje klientów zarówno z sektora prywatnego
jak i publicznego, a dzięki własnemu zapleczu IT jest w stanie świadczyć swoje usługi na poziomie europejskim
i na wszystkich etapach rozwoju. Obecnie zatrudniamy ponad 250 pracowników. SMART WAY TO TECHNOLOGY_
Sposób aplikowania:
Prosty i przyjemny. Wystarczy spojrzeć: www.kariera.connect.is

Kogo szukamy
Kogo szukamy? Sprawdź na: www.kariera.connect.is
Dane kontaktowe
www.connect.is, mail: recruitment@connectis.pl
Al. Jerozolimskie 96, Warszawa
Solna strandvag 78, Stockholm

Coral Travel Wezyr Holidays

Branża: Kultura, turystyka, rekreacja i sport
www.wezyrholidays.pl
Coral Travel Wezyr Holidays jest częścią międzynarodowego koncernu turystycznego OTI Holding, który działa na rynku od
24 lat. Grupa OTI zrzesza firmy z 7 krajów na całym świecie, a z jej usług skorzystało w tym czasie ponad 15 mln turystów.
W Polsce rozwija się dynamicznie od 17 lat, będąc dziś na 4. miejscu w rankingu największych biur podróży. Dziś oferuje
wyjazdy wakacyjne do Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji, Egiptu oraz kraje egzotyczne.
Sposób aplikowania:
www.wezyrholidays.pl/o-wezyrholidays#kariera
Kogo szukamy
Poszukujemy osób z dobrą znajomością języka angielskiego, lubiących wyzwania i pracę z ludźmi. Oferujemy pracę, płatne
staże i praktyki.
Dane kontaktowe
www.wezyrholidays.pl, mail: praca@wezyrholidays.pl
ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

Cosinus

Branża: Nauka i edukacja
www.cosinus.pl
Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć bezpłatnych szkół dla dorosłych. Działamy już od 1998 roku. W naszych
szkołach uzupełnisz wykształcenie na poziomie liceum oraz szkoły policealnej. Posiadamy profesjonalnie wyposażone
pracownie, dogodne lokalizacje i najlepszą kadrę wykładowców. Wprowadzamy najnowocześniejsze metody kształcenia.
Organizujemy też fakultety, kursy maturalne i zawodowe.
Sposób aplikowania:
Posiadamy sekretariaty rekrutacyjne w całej Warszawie! Znajdziesz nas na Alejach Jerozolimskich 125/127, pozostałe na
www.cosinus.pl
Kogo szukamy
Uzupełnij z nami swoje wykształcenie i zdobądź wymarzony zawód!
Dane kontaktowe
www.cosinus.pl, mail: warszawa.lucka@cosinus.pl
Posiadamy oddziały szkoły w całej Warszawie!

COVEBO WORK OFFICE Sp. z o.o.
Branża: Agencje zatrudnienia
www.covebo.pl

Nasza obecność w Polsce rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to pod nazwą 3G Dobra Organizacja powstała agencja pracy,
rekrutująca dla holenderskiego klienta - COVEBO Uitzendbureau B.V. Obecnie rekrutujemy także dla naszego belgijskiego
klienta. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na oferowane usługi, rozpoczeliśmy realizację projektów rekrutacyjnych
poprzez 5 oddziałów w Polsce: Opole, Kluczbork, Katowice, Racibórz i Rzeszów.
Sposób aplikowania:
Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację na naszej stronie internetowej www.covebo.pl oraz kontakt z jedną z naszych
pięciu placówek.
Kogo szukamy
pracowników produkcji, operatorów i programistów CNC, spawaczy TIG MIG/MAG, kierowców kat. C, hydraulików,
lakierników, mechaników samochodowych, monterów
Dane kontaktowe
www.covebo.pl, mail: majewska@covebo.pl
ul. Opolska 22, 40-084 Katowice

CPL

Branża: Agencje zatrudnienia
www.cpljobs.pl
Od 1989 roku Cpl oferuje firmom efektywne sposoby dotarcia do specjalistów, których potrzebują. Działamy w obszarze
różnych sektorów rynku. W naszych kontaktach z kandydatami poszukującymi pracy stawiamy na długofalowe relacje.
Zapewniamy stały dostęp do informacji o najciekawszych projektach na rynku i doradzamy w kwestii rozwoju kariery. Pozwól
nam poznać i zrozumieć swoje potrzeby, a pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele.
Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie CV na adres: warsaw@cpljobs.pl
Kogo szukamy
Aktualnie posiadamy kilkaset ofert pracy z różnych sektorów rynku: Finance, IT & Telecom, Construction & Property
Multilingual, BPO/SSC
Dane kontaktowe
www.cpljobs.pl, mail: warsaw@cpljobs.pl
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
T: +48 22 488 65 00

Elea Polska Sp. z o.o.
Branża: Handel i Sprzedaż
www.simply-market.pl

Elea Polska Sp. z o.o. jest właścicielem sieci sklepów SIMPLY Market. Należymy do grupy Auchan, która zatrudnia ponad
302 000 pracowników na całym świecie. W Polsce prowadzimy działalność handlową w 32 placówkach, zlokalizowanych na
terenie Mazowsza, głównie Warszawy i Polski Południowej. Jesteśmy solidnym i rzetelnym pracodawcą. Praca w Simply to
nowe wyzwania i możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Sposób aplikowania:
Zachęcamy do przesyłania cv na adres e-mail: rekrutacja@simply-market.pl
lub do aplikowania on-line na stronie: www.simply-market.pl.
Kogo szukamy
Manager Sklepu, Manager Działu Bastiony, Manager Działu Samoobsługa, Manager Działu Obsługi Klienta, Sprzedawca kasjer, Magazynier
Dane kontaktowe
www.simply-market.pl, mail: rekrutacja@simply-market.pl
ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Energa S.A.

Branża: Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka
www.energa.pl
Grupa Energa każdego dnia zasila w prąd prawie 3 mln gospodarstw domowych i firm w całej Polsce. Jesteśmy jednym
z czterech największych sprzedawców prądu w kraju, z wiodącą pozycją pod względem udziału energii elektrycznej
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Nasza silna pozycja rynkowa i wykwalifikowana kadra techniczna
to gwarancja bezpieczeństwa dostaw oraz konkurencyjnych cen dla naszych klientów.
Sposób aplikowania:
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: wspolpraca@energa.pl lub zostawienie nam swojego CV podczas targów.
Kogo szukamy
Poszukujemy osób otwartych, energicznych, ceniących sobie bezpośredni kontakt z klientem i chcących rozwijać umiejętności
sprzedażowe.
Dane kontaktowe
www.energa.pl, mail: wspolpraca@energa.pl
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Euro Bank S.A.

Branża: Finanse / Bankowość
www.eurobank.pl
Jesteśmy bankiem nowoczesnych produktów i rozwiązań dla klientów detalicznych. Tworzymy zgrany zespół specjalistów
z doświadczeniem w wielu dziedzinach. Zatrudniamy ponad 3000 osób. Centrala eurobanku mieści się we Wrocławiu,
a na terenie Polski posiadamy sieć około 500 oddziałów własnych i franczyzowych. Wybrało nas ponad 1,5 miliona klientów.
Od 2005 r. jesteśmy częścią jednej z największych francuskich grup kapitałowych Société Générale (SG).
Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie aplikacji poprzez stronę www.eurobank.pl/kariera wybierając odpowiednie stanowisko lub
lokalizację.
Kogo szukamy
W Warszawie i okolicznych miejscowościach poszukujemy Doradców Klienta, Managerów Oddziałów Bankowych,
Praktykantów oraz Negocjatorów Terenowych.
Dane kontaktowe
www.eurobank.pl/kariera, mail: eurobank@eurobank.pl
Centrala Banku: ul. św. Mikołaja 72, Wrocław
Placówki bankowe zlokalizowane w całej Polsce

Expander Advisors Sp. z o.o.
Branża: Finanse / Bankowość
www.expander.pl

Expander jest największą niezależną firmą doradztwa finansowego w Polsce. Firma działa na rynku od 2000 roku.
Doradcy Finansowi Expander zdobyli doświadczenie unikalne w skali całego rynku. O naszym sukcesie decydują przede
wszystkim wysoko wykwalifikowani pracownicy, służący Klientom pomocą w podejmowaniu decyzji finansowych.

Sposób aplikowania:
Wszystkie osoby zainteresowane etapem rekrutacji na stanowisko Doradca Finansowy w firmie Expander prosimy
o kontakt pod nr tel.: 604 587 408
Kogo szukamy
Szukamy osób zainteresowanych pracą na stanowisku Doradcy Finansowego w naszych oddziałach w całej Polsce
Dane kontaktowe
www.expander.pl, mail: malgorzata.wlizlo@gmail.com
Expander Advisors Sp. z o.o.
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Centrala tel (+48 22) 488 71 10

FILTTR

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.filttr.pl
FILTTR to konkretne propozycje pracy dla branży IT dokładnie pasujące do Ciebie. Praca prosto od pracodawców, którzy
poznali Twoje oczekiwania i Cię wybrali. FILTTR działa cały czas, ale nie zawracamy głowy bez konkretu. Zero bełkotu. Zero
spamu. :) Aplikacja jest bezpłatna.

Sposób aplikowania:
Pobierz aplikację, Podłącz swój LinkedIn lub stwórz profil przez Facebook lub @, Ustaw swoje oczekiwania, Wybieraj jednym ruchem, Polecaj i Zarabiaj
Kogo szukamy
programistów, projekt managerów, architektów i projektantów systemów, administratorów, analityków, testerów
oprogramowania, help desk
Dane kontaktowe
www.filttr.pl, mail: hello@filttr.pl
Znajdź nas w sklepie Google Play

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna (GDPM)
Branża: Prawo
www.gdpm.pl

Reprezentujemy osoby fizyczne w zakresie dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń. W imieniu poszkodowanych
występujemy w sprawach dotyczących likwidacji szkód osobowych (uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby
bliskiej). Pomagamy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania
lub odmową wypłaty. Prowadzimy sprawy dotyczące zdarzeń nawet do 20 lat wstecz.
Sposób aplikowania:
Wyślij ofertę na nasz adres lub prześlij ją emailem na: msp@gdpm.pl w tytule wiadomości wpisując:
Nr ref.: RO/2016/TARGIPRACY
Kogo szukamy
Osoby, które chcą zostać naszym Reprezentantem ds. Odszkodowań. ZAPRASZAMY do odwiedzenia nas na Targach STOISKO nr 31!
Dane kontaktowe
www.gdpm.pl, mail: gdpm@gdpm.pl
al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Grupa ZPR Media

Branża: Internet, Multimedia, Media
www.grupazpr.pl
Grupa ZPR Media to jedna z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnych w Polsce. Obecnie jest jednym z największych
wydawców prasowych („Super Express”, „Murator” i wiele innych), nadawców radiowych (Radio Eska, Radio Wawa i inne)
i telewizyjnych (Fokus TV, Polo TV i inne) oraz właścicieli serwisów internetowych. Prowadzi także działalność eventową
w zakresie organizowania imprez, koncertów i targów.
Więcej informacji na www.grupazpr.pl
Sposób aplikowania:
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@grupazpr.pl
Kogo szukamy
Poszukujemy osób do zespołów: Biuro Reklamy (radio, telewizja, prasa, internet), Redakcja (prasa, internet), Newsroom
(radio), Kanały telewizyjne
Dane kontaktowe
www.grupazpr.pl, mail: rekrutacja@grupazpr.pl
Grupa ZPR Media
ul. Jubilerska 10, 04–190 Warszawa

Hilti (Poland) Sp. z o.o.
Branża: Budownictwo
www.hilti.pl

Międzynarodowy koncern, lider w dziedzinie systemowych rozwiązań dla profesjonalistów z branży budowlanej, działalność
w 120 krajach świata, ponad 24 tysiące pracowników, codzienny kontakt z 200 000 Klientów, ponad 30 innowacyjnych rozwiązań
każdego roku – to właśnie jest Hilti. Odkryj międzynarodową firmę, w której w pełni możesz rozwinąć swoje umiejętności!

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane aplikowaniem do Hilti zapraszamy na naszą stronę internetową www.hilti.pl
Zakładka Kariera/O Firmie (Aplikuj do Hilti)
Kogo szukamy
Poszukujemy osób przedsiębiorczych i nastawionych na współpracę. Ważne są dla nas wartości, jakimi wspólnie się kierujemy
i atmosfera pracy. Zapraszamy
Dane kontaktowe
www.hilti.pl, mail: kariera.pl@hilti.com
Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Puławska 491, 92-844 Warszawa

Idea Bank S.A.

Branża: Finanse / Bankowość
www.ideabank.pl
Idea Bank został stworzony, by wspomagać osoby przedsiębiorcze w realizacji ich marzeń o własnym biznesie. Chcemy
służyć pomocą przy rozwijaniu działalności małym podmiotom gospodarczym: mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom.
W ramach prowadzonych rekrutacji poszukujemy: Kreatywnych i zaangażowanych absolwentów, Energicznych osób
z pasja, ceniących innowacyjne rozwiązania, Osób zmotywowanych i dążących do wyznaczonego celu.
Sposób aplikowania:
www.ideabank.pl/kariera wyślij CV na adres: rekrutacja@ideabank.pl
lub zostaw nam swoje CV podczas targów
Kogo szukamy
Doradców Klienta / Kasjerów - oddziały w całej Polsce, Doradców w Call Center, Specjalistów IT, Specjalistów w innych
obszarach
Dane kontaktowe
www.ideabank.pl, mail: rekrutacja@ideabank.pl
ul. Przyokpowa 33, Bud. Wola Center, 01-208 Warszawa

Iglotex S.A.
Branża: FMCG
www.iglotex.pl

Grupa Kapitałowa IGLOTEX to polski czołowy dystrybutor żywności mrożonej z własnym zapleczem produkcyjnym.
Jesteśmy liderem specjalizującym się w dystrybucji produktów mrożonych, chłodzonych, towarów suchych oraz ryb
i owoców morza – zarówno w kanale detalicznym jak i gastronomicznym. W swoich strukturach posiadamy 21 oddziałów
dystrybucyjnych, 5 cross-docków oraz 4 zakłady produkcyjne. Obecnie zatrudniamy ponad 3000 pracowników.
Sposób aplikowania:
Wyślij do nas swoje CV na adres e-mail: praca@iglotex.com.pl z dopiskiem Targi Pracy Warszawa
Kogo szukamy
W naszej strukturze organizacyjnej możesz rozwijać się min. w następujących obszarach: sprzedaż, logistyka, produkcja,
zakupy, finanse, IT, HR i inne
Dane kontaktowe
www.iglotex.pl, mail: praca@iglotex.com.pl
Biuro Zarządu
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

JobXion Poland sp. z o.o.
Branża: Agencje zatrudnienia
www.jobxion.pl

JobXion Poland sp. z o.o. wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 13137 (filia
firmy holenderskiej Jobxion Vakmensen B.V.) działa w branży budowlanej i technicznej. Z praktyki wiemy zatem dobrze,
jakie kwestie są ważne dla naszego personelu. Krótko mówiąc, dobrze rozumiemy naszą branżę. Nasz personel pracuje przy
ciekawych i różnorodnych projektach.
Sposób aplikowania:
@ sandra@jobxion.pl,
tel. 730-206-040 lub 48 6778098 www.jobxion.pl
Kogo szukamy
Poszukujemy: cieśli szalunkowych, cieśli konstrukcyjnych, stolarzy, elektromonterów / elektryków, monterów instalacji
sanitarnych / hydraulików
Dane kontaktowe
www.jobxion.pl, mail: sandra@jobxion.pl
ul. Radomska 14 A, 26-900 Kozienice

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Branża: Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia
www.jnj.com

Johnson & Johnson jest światowym producentem i dystrybutorem produktów ochrony zdrowia. W swojej ofercie posiadamy
sprzęt medyczny, leki wydawane z przepisu lekarza, preparaty wydawane bez recepty, kosmetyki, soczewki kontaktowe.
Inwestowanie w pracowników to jeden ze strategicznych filarów Johnson & Johnson, uważany za niezbędny do odniesienia
sukcesu biznesowego. Naszą ambicją jest uzyskanie pozycji pracodawcy z wyboru.
Sposób aplikowania:
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w 68 krajach dostępne są na stronie www.careers.jnj.com
Kogo szukamy
Poszukujemy kandydatów z silną motywacją do rozwoju i podzielających nasze wartości, głównie w obszarze marketingu,
sprzedaży, logistyki, R&D.
Dane kontaktowe
www.jnj.com
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Służby Cywilnej
Branża: Administracja publiczna
www.dsc.kprm.gov.pl
Służba cywilna obejmuje stanowiska urzędnicze w około 1900 urzędach: ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach
wojewódzkich oraz wojewódzkiej i powiatowej administracji rządowej. Celem służby cywilnej jako wyodrębnionego korpusu
urzędniczego jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań
państwa.
Sposób aplikowania:
Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o naborze, dostępne są w BIP KPRM oraz w BIP
konkretnego urzędu.
Kogo szukamy
Osób,które będą zawodowo, rzetelnie, bezstronnie i politycznie neutralnie wykonywać zadania państwa. Wymogi na
stanowiska znajdują się w ogłoszeniach.
Dane kontaktowe
www.dsc.kprm.gov.pl, mail: dsc@kprm.gov.pl
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Kongsberg Automotive
Branża: Produkcja
www.kongsbergautomotive.com

Kongsberg Automotive to norweski holding działający w branży motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się
tu m.in.: maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia lędźwiowego, a także
masażu, które są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar,
Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley.
Sposób aplikowania:
Aplikować można pod niżej wskazany adres mail’owy: rekrutacja.kongsberg@ka-group.com
Kogo szukamy
Poszukujemy: Absolwentów kierunków technicznych, Inżynierów (Procesu, Jakości, Nowych Technologii), Project Managerów
Automatyków, Techników Utrzymania Ruchu
Dane kontaktowe
www.kongsbergautomotive.com, mail: rekrutacja.kongsberg@ka-group.com
Kongsberg Automotive Sp. z o.o.
ul. 3 maja 8, 05-800 Pruszków

Krajowy Rejestr Długów BIG SA
Branża: Handel i Sprzedaż
www.krd.pl

Jako ceniony i uznany pracodawca zapewniamy wyjątkowe możliwości rozwoju i komfortowe warunki pracy. Pracowników
traktujemy jak nasz największy kapitał i główne źródło sukcesu przedsiębiorstwa. Dlatego też do naszej firmy chcemy
przyciągać najlepszych specjalistów na rynku. Cenimy ludzi zwłaszcza kreatywnych i chcących rozwijać skrzydła swojej
kariery.
Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie swojej aplikacji poprzez stronę www.krd.pl/Kariera
W razie pytań zapraszamy do kontaktu tel. 71/ 785 03 38
Kogo szukamy
Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. obsługi klienta, Lider zespołu sprzedażowego.
Dane kontaktowe
www.kariera@krd.pl,
Siedziba: ul. Armii Ludowej 21, Wrocław
Oddział: ul. Marynarska 11, Warszawa

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
Branża: FMCG
www.leroymerlin.pl

Firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku, a w 1996 roku otworzyła pierwszy market w Piasecznie
pod Warszawą. Obecnie jesteśmy w 32 miastach w Polsce. Leroy Merlin Polska to 49 sklepów wielkopowierzchniowych,
1 punkt sprzedaży, sklep internetowy www.leroymerlin.pl, portal www.oferia.pl, portal www.domzpomyslem.pl, dwa profile
na FB, oraz centrala. W Leroy Merlin Polska pracuje ponad 8 tys. pracowników!
Sposób aplikowania:
Czekamy na Ciebie na stanowisku numer 1. Zawsze możesz zaaplikować poprzez naszą stronę www.kariera.leroymerlin.pl
Kogo szukamy
Szukamy osób, które chcą budować karierę i zdobywać doświadczenie w oparciu o sprawdzoną formułę naszych programów
rozwojowych.
Dane kontaktowe
www.leroymerlin.pl
Centrala znajduje się na warszawskiej Pradze. Nasze sklepy rozlokowane są w całej Polsce.

Lionbridge Poland Sp. z o.o.
Branża: Działalność usługowa
www.lionbridge.com

Lionbridge to czołowy dostawca usług z zakresu tłumaczeń, zarządzania treścią, marketingu online oraz testowania.
Gwarantujemy naszym klientom spójność globalnego i lokalnego wizerunku ich marki. Dbamy, aby produkt był funkcjonalnie
dostosowany do nowych realiów użytkowania na każdym etapie cyklu życia.

Sposób aplikowania:
Aby aplikować należy wysłać swoje CV na adres: praca@lionbridge.com
Kogo szukamy
Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności językowe m.in. w działach: tłumaczeń, testowania, wsparcia IT,
zarządzania projektami.
Dane kontaktowe
www.lionbridge.com, mail: Pawel.Kirszbaum@lionbridge.com
ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa

LKK Sp. z o.o.

Branża: Doradztwo / Konsulting
www.lkk.pl
Naszą misją jest sprawić, by kompetentny pracownik i firma, która go potrzebuje, odnaleźli się i dopasowali jak dwie połówki
jabłka - oto nasz cel! Udało nam się go osiągnąć już wiele razy. Każda osoba, która dzięki nam znalazła wymarzoną pracę,
i każdy pracodawca zadowolony z pracownika, którego zatrudnił przy naszej pomocy, napawa nas dumą i satysfakcją!

Sposób aplikowania:
Prosimy o rejestrację CV na stronie naszej firmy www.lkk.pl, zakładka Oferty Pracy lub drogą mailową: biuro@lkk.pl
Kogo szukamy
Specjalizujemy się w rekrutacjach w różnych branżach i na wszystkie stanowiska, poszukujemy specjalistów w Polsce oraz
Europie.
Dane kontaktowe
www.lkk.pl, mail: biuro@lkk.pl
Siedziba Gdynia
ul. Przebendowskich 40/5, 81-543 Gdynia

LS Airport Services S.A.
Branża: Sektor lotniczy
www.lsas.aero

Jesteśmy największą w Polsce firmą handlingową, zapewniającą profesjonalną obsługę ponad 50 przewoźnikom lotniczym
z całego świata. Naszym doświadczeniem i wysokim standardem świadczonych przez nas usług, zdobyliśmy udział w rynku
Portów Lotniczych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku a także w Modlinie. Jako LS Technics jesteśmy również w Katowicach.
Oferujemy obsługę handlingową lotów pasażerskich, prywatnych, biznesowych, wojskowych i rządowych.
Sposób aplikowania:
Jeśli chcesz dołączyć do naszego grona, zapoznaj się z ofertami pracy na naszej stronie i wyślij do nas swoje CV.
E-mail: rekrutacja@lsas.aero
Kogo szukamy
Szukamy ludzi, dla których praca na lotnisku będzie nie tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, ale także pasją,
komunikatywnych i pełnych entuzjazmu.
Dane kontaktowe
www.lsas.aero, mail: rekrutacja@lsas.aero
Siedziba LS Airport Services S.A.
ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, T: +48 (22) 206 95 00

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Branża: Handel i Sprzedaż
www.makro.pl

MAKRO Cash&Carry to międzynarodowa firma działająca w branży handlu hurtowego. Jesteśmy częścią globalnej organizacji
METRO Group. W Polsce istniejemy od 1994 roku i zatrudniamy 6500 pracowników. Od tego czasu na terenie całego kraju
powstało 11 MAKRO punktów oraz 30 hal handlowych. Są to nowoczesne, samoobsługowe centra handlowe, przeznaczone
dla przedsiębiorców i ludzi biznesu.
Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@makro.pl w tytule wpisując: Targi Pracy BUW
Kogo szukamy
Szukamy ludzi lubiących się uczyć, otwartych na zmieniającą się rzeczywistość biznesową. Dołącz do nas i znajdź swoje
miejsce dla siebie!
Dane kontaktowe
www.makrokariera.pl, mail: rekrutacja@makro.pl
Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Manpower

Branża: Agencje zatrudnienia
www.manpower.pl
Manpower jest znaną i zaufaną agencją zatrudnienia, która pomaga kandydatom i firmom odnieść sukces w zmieniającym
się świecie pracy. Rolą Manpower jest otwieranie przed poszukującymi zatrudnienia nowych możliwości, poprzez pomoc
w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i doświadczeniu. Nasi kandydaci nie ponoszą żadnych opłat za
oferowane im wsparcie, mogą za to wiele zyskać - profesjonalne doradztwo oraz wymarzoną pracę.
Sposób aplikowania:
poprzez www.manpower.pl
poprzez sieć oddziałów Manpower w całej Polsce
Kogo szukamy
Pracowników na różne stanowiska i do różnych branż na terenie całej Polski- od stanowisk pomocniczych, asystenckich, po
specjalistyczne i managerskie.
Dane kontaktowe
www.manpower.pl, mail: manpowergroup@pl.manpowergroup.com
Siedziba ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Branża: Gastronomia
www.mcdonalds.pl

McDonald’s jest największą na świecie siecią restauracji szybkiej obsługi. Obejmuje 34 tys. lokali w ponad 118 krajach.
Łącznie pracuje w nich ponad 1,5 mln pracowników. Sieć McDonald’s w Polsce to obecnie 366 restauracji. Pracuje w nich
ponad 18500 pracowników. Każdego dnia nasze lokale odwiedzają setki tysięcy klientów. Wracają oni do nas między innymi
dlatego, że spotykają się z profesjonalnym i przyjaznym personelem.
Sposób aplikowania:
Centrum Pracy McDonald’s Al. Jerozolimskie 54, Warszawa (hala główna - Dworzec Centralny),
e-mail-cp.warszawa@pl.mcd.com, tel.+48694496024
Kogo szukamy
menadżer restauracji, pracownik restauracji
Dane kontaktowe
www.mcdonalds.pl, mail: cp.warszawa@pl.mcd.com
ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa

MediaCom

Branża: Internet, Multimedia, Media
www.mcw.com.pl
W MediaComie zajmujemy się tworzeniem kampanii marketingowych kompleksowo: od pomysłu po finalne wdrożenie zakup mediów i mierzenie rezultatów. Nasze kompetencje to: reklama, sponsoring, kampanie internetowe i społecznościowe,
direct response oraz oferta celebrycka. Poza planowaniem i zakupem mediów wciąż rozwijamy nowe usługi: dział analiz
statystycznych, dział zajmujący się zarządzaniem contentem i dział performance marketing.
Sposób aplikowania:
Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@mediacom.com z tytułem: Media Trainee
Kogo szukamy
Kandydatów mówiących biegle po angielsku, obsługujących dobrze programy Excel i PowerPoint, posiadających zdolności
analityczne i/lub twórczy umysł.
Dane kontaktowe
www.mcw.com.pl, mail: rekrutacja@mediacom.com
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa

Medicover

Branża: Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia
www.medicover.pl
Jesteśmy liderem na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem naszego istnienia jest
pomaganie ludziom w osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Jakość świadczonych usług oraz satysfakcja naszych
Klientów sprawiają, że jesteśmy utożsamiani z kompleksową opieką medyczną na najwyższym poziomie.

Sposób aplikowania:
Przesyłanie CV na adres: rekrutacja@medicover.pl

Kogo szukamy
Recepcjonista/-ka, asystent/-ka, konsultant ds. infolinii
Dane kontaktowe
www.medicover.pl, mail: rekrutacja@medicover.pl
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Mondi Warszawa Sp. z o.o.
Branża: Produkcja
www.mondigroup.com

Mondi Warszawa Sp. z o.o. oferuje szeroki asortyment rozwiązań opakowaniowych z tektury falistej, poczynając od
standardowych pudeł amerykańskich po tace, displeje lub pudła typu wrap-around. Nowe inwestycje gwarantują stałą
poprawę jakości w naszym zakładzie. Firmę założono w sierpniu 1999 roku, a od roku 2004 jest ona częścią Grupy Mondi.

Sposób aplikowania:
Aplikacje na wybrane stanowiska można składać na adres firmy oraz mail: mw.rekrutacja@mondigroup.com
Kogo szukamy
Szukamy kreatywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych osób, które chcą się rozwijać i spełniać zawodowo w młodym
i ambitnym zespole.
Dane kontaktowe
Mondi Warszawa Sp. z o.o.
Tarczyńska 98, 96-320 Mszczonów
Tel. +48 46 819 57 01

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Branża: Organizacje pozarządowe
www.opzz.org.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest największą, ogólnopolską centralą związkową działającą we
wszystkich branżach gospodarki. Do zadań OPZZ należy m.in. reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych
pracowników bez względu na formę ich zatrudnienia, obrona miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Szukamy osób
chętnych do aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy. Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe
www.opzz.org.pl, mail: dabrowska@opzz.org.pl
ul.Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Orbium International Sp. z o.o.
Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.orbium.com/en.html

Orbium jest szybko rozwijającą się firmą konsultingową IT działającą w sektorze usług finansowych. Nasi pracownicy to 26
różnych narodowości w biurach na całym świecie. Pracujemy z najlepszymi firmami z branży finansów przy kluczowych
projektach IT. Nasza kultura organizacyjna opiera się na pracy zespołowej, dajemy z siebie wszystko i potrafimy razem
cieszyć się z naszych sukcesów na wspólnych imprezach organizowanych przez cały rok.
Sposób aplikowania:
Jeśli jesteś zainteresowana/y podjęciem nowych wyzwań prześlij proszę swoje CV w języku angielskim na adres:
career@orbium.com
Kogo szukamy
Szukamy młodych, ambitnych osób otwartych na nowe wyzwania zawodowe i pracę w międzynarodowym środowisku.
Dołącz do nas!
Dane kontaktowe
www.orbium.com/en.html, mail: career@orbium.com
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa

Pekao SA

Branża: Finanse / Bankowość
www.pekao.com.pl
Bank Pekao SA jest wiodącą instytucją na polskim rynku finansowym, największym Bankiem pod względem aktywów
powierzonych nam przez Klientów oraz częścią jednej z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Europie
– Grupa UniCredit.

Sposób aplikowania:
Aktualne oferty pracy znajdują się w zakładce Kariera: http://www.pekao.com.pl/kariera

Kogo szukamy
Szukamy zarówno osób z doświadczeniem jak i osób chcących je nabyć.
Dane kontaktowe
www.pekao.com.pl/kariera, mail: rekrutacja@pekao.com
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57

Piotr i Paweł

Branża: Handel i Sprzedaż
www.piotripawel.pl
Polskie sklepy „Piotr i Paweł” już od 25 lat zdobywają uznanie klientów w całej Polsce, łącząc wiedzę o ich potrzebach i
zmieniających się upodobaniach z fachowością, dogłębną znajomością produktów i zasad zarządzania przedsiębiorstwem.
Podejmując pracę u nas, zyskujesz pewnego i wiarygodnego pracodawcę obecnego w wielu regionach Polski i wiele możliwych
dróg osobistego rozwoju zawodowego
Sposób aplikowania:
Zapraszamy do aplikowania na stronie kariera.piotripawel.pl
Kogo szukamy
Nie wymagamy od Ciebie konkretnego kierunku studiów i wieloletniego doświadczenia. Dla nas liczy się chęć do pracy
i dynamiczna osobowość .
Dane kontaktowe
www.piotripawel.pl
Piotr i Paweł
ul Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań

Poczta Polska S.A.
Branża: Logistyka
www.poczta-polska.pl

Poczta Polska to firma o kilkusetletniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku. Nasza sieć obejmuje ponad 7500
placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym. Podstawą działalności
naszej firmy wciąż są tradycyjne usługi pocztowe, ale nowoczesne technologie obecne są już we wszystkich obszarach
naszej działalności - pocztowej, bankowo-ubezpieczeniowej, logistycznej.
Sposób aplikowania:
Zachęcacamy do aplikowania on-line na oferty znajdujące się na stronie: www.poczta-polska.pl lub pozostawienie swojego
c.v. na targach pracy
Kogo szukamy
Pracownik obsługi klienta, Listonosz, Doradca klienta, Przedstawiciel handlowy, Analityk biznesowy IT, Stażysta w Pionie IT,
Stażysta w Pionie Strategii i Rozwoju
Dane kontaktowe
www.poczta-polska.pl
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Praca.pl

Branża: Internet, Multimedia, Media
www.praca.pl
Jesteśmy jednym z wiodących polskich serwisów rekrutacyjnych. W naszych biurach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Nasz zespół składa się z osób ambitnych, zaangażowanych i zdyscyplinowanych, czerpiących
radość i satysfakcję z codziennej pracy. Tworzymy przyjazne miejsce pracy. Oferujemy stabilność zatrudnienia, a pracownicy
wiążą się z nami na lata. Dzięki ich pasji i doświadczeniu zdobyliśmy silną pozycję rynkową.
Sposób aplikowania:
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem portalu Praca.pl, poprzez aplikowanie na oferty pracy.
Kogo szukamy
Portal Praca.pl, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje profesjonalistów do ambitnej pracy w szczególności
w obszarze sprzedaży.
Dane kontaktowe
www.praca.pl, mail: biuro@praca.pl
ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa
Biuro: al. KEN 18, 02-797 Warszawa (metro Kabaty)

Promedica24

Branża: Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia
www.promedica24.com.pl
Promedica24 rozpoczęła swoją działalność w Warszawie w roku 2004 i jest obecnie liderem usług opiekuńczych dla osób
starszych na rynku europejskim. Misją frmy jest zapewnienie osobom starszym i ich rodzinom bezpieczeństwa i komfortu
funkcjonowania w jesieni życia. Naszym pracownikom oferujemy stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Cenimy
inicjatywę, kreatywność i poczucie odpowiedzialności.
Sposób aplikowania:
E-mail: kariera@promedica24.pl
Kogo szukamy
Manager Kontraktów z językiem niemieckim i/lub angielskim, Specjalista ds. Obsługi Klienta, Specjalista ds. Rekrutacji
Personelu Opiekuńczego
Dane kontaktowe
www.promedica24.com.pl, mail: kariera@promedica24.pl
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94

Prudential Polska Sp. z o.o.

Branża: Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne
www.prudential.pl
Prudential plc to brytyjska grupa spółek z sektora usług finansowych, obsługująca 26 milionów klientów i zarządzająca
aktywami o wartości ponad 363 miliardów funtów (dane na dzień 30.06.2012) w krajach Azji, Ameryki Północnej i Europy.
Akcje Grupy notowane są na światowych giełdach w Londynie, Hong Kongu, Singapurze i Nowym Jorku.
Gwarancją naszego sukcesu są talenty, ambicje i zaangażowanie naszych pracowników i partnerów.
Sposób aplikowania:
ApIikuj na www.kariera-prudential.pl i dołącz do ponad 700 Przedstawicieli Prudential w Polsce.

Kogo szukamy
Obecnie poszukujemy osób, które będą aktywnie uczestniczyć w budowaniu naszej sieci sprzedaży w kraju.
Dane kontaktowe
www.prudential.pl
Prudential Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Firma posiada 18 oddziałów w całej Polsce.

Sitel Polska Sp. z o.o.
Branża: Działalność usługowa
www.sitel.com

Outsourcingowe contact center zatrudniające w Warszawie ponad 800 osób oraz 63000 na całym świecie. Z Warszawy
wspieramy klientów największych światowych marek w 24 językach w 32 krajach. W Sitel większość stanowisk managerskich
obsadzane jest przez pracowników, którzy zaczynali karierę w firmie od stanowiska Customer Service Professional.
To doskonale miejsce na rozpoczęcie kariery zawodowej. Nasi pracownicy wiążą się z nami na lata.
Sposób aplikowania:
Tu można wysłać CV: Rekrutacja4@sitel.com, Przez: www.sitel.com/careers
Przez: Facebook.com/sitelpolska, Możesz też zadzwonić pod +48 22 411 00
Kogo szukamy
Customer Service Professional z językiem polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, bułgarskim
i innymi.
Dane kontaktowe
www.sitel.com, mail: Rekrutacja4@sitel.com
ul. Wołoska 7, budynek Mars, wejście D, 02-675, Warszawa

STEGMANN Polska Sp. z o.o.
Branża: Agencje zatrudnienia
www.stegmann.pl

STEGMANN Polska Sp. z o.o.należy do Grupy 7(S), jednego z liderów branży doradztwa personalnego w Europie. Grupa 7(S)
posiada 30-letnie doświadczenie w doradztwie personalnym i oddelegowaniu Specjalistów w następujących branżach: Finanse,
Przemysł i Technika, Inżynieria, Medycyna, Farmacja, Informatyka i Technologie, Horeca, Logistyka i Spedycja
Nasze motto „Raz Stegmann – Zawsze Stegmann”
Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane praca w Niemczech prosimy aplikować na adres eu-recruiting@stegmann-personal.de w Polsce
stegmann@stegmann-personal.pl
Kogo szukamy
spawaczy, elektryków, mechaników, lakierników, blacharzy samochodowych, operatorów maszyn CNC, kierowników
Sprzedaży, programistów, magazynierów i inne
Dane kontaktowe
www.stegmann.pl, mail: stegmann@stegmann-personal.pl
STEGMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/1, 02-032 Warszawa

Sygnity S.A.

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.sygnity.pl
Sygnity to firma doradcza IT, która oferuje pełen zakres usług informatycznych i kompleksową obsługę
w kluczowych sektorach gospodarki. Nasze rozwiązania stosuje większość banków w Polsce, wszystkie najważniejsze urzędy
państwowe oraz największe koncerny energetyczne.

Sposób aplikowania:
Zaaplikuj przez stronę karier: www.sygnity.pl/kariera/oferty-pracy

Kogo szukamy
Programistów (Java, .NET), Testerów, Architektów, Analityków, Project Managerów, Menedżerów Sprzedaży
Dane kontaktowe
www.sygnity.pl/kontakt, mail: rekrutacja@sygnity.pl
Warszawa Centrum Biznesowe Royal Wilanów
ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Tesco Polska Sp. z o.o.
Branża: Handel i Sprzedaż
www.tesco.pl

Tesco Polska jest czołową siecią sklepów samoobsługowych na polskim rynku z ponad 400 sklepami, od hipermarketów po
małe osiedlowe supermarkety. Zatrudniamy blisko 30 tys. osób i oferujemy klientom produkty 1500 polskich dostawców.
Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 milionów klientów.

Sposób aplikowania:
Formularz aplikacyjny on line na stronie www.tesco.pl/kariera
Kogo szukamy
Sprzedawca Sprzedaży Internetowej, Dostawca Sprzedaży Internetowej (Kierowca), Kierownik Stoiska, Doradca Klienta,
Piekarz.
Dane kontaktowe
www.tesco.pl/kariera
ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków

Testronic Sp. z o.o.

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
www.testroniclabs.com
Firma Testronic Sp. z o.o. jest od 15 lat jednym z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu testowania jakości
produktów multimedialnych m.in. testowania funkcjonalnego gier wideo, compliance oraz przeprowadzania testów
kompatybilnościowych. Jesteśmy firmą międzynarodową o niepowtarzalnej atmosferze pracy, tworzonej przez prawdziwych
pasjonatów gier z całego świata. Dołącz do nas!
Sposób aplikowania:
Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w Testronic, wyślij swoje CV (z klauzulą o ochronie danych osobowych) na adres:
praca@testroniclabs.com
Kogo szukamy
Poszukujemy Testerów Gier.
To praca dla pasjonatów gier wideo, z językiem angielskim na poziomie min. B2, dyspozycyjnych do pracy na pełny etat.
Dane kontaktowe
www.testroniclabs.com, mail: praca@testroniclabs.com
ODDZIAŁ W WARSZAWIE Testronic Sp. zo.o.
ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa

timework Sp. z o.o. Sp. k.
Branża: Agencje zatrudnienia
www.timework.pl

Już od 12 lat spełniamy oczekiwania naszych Klientów świadcząc kompleksowe usługi personalne na najwyższym poziomie
Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Posiadamy certyfikaty poświadczone prze Marszałka Województwa. Stawiamy na najwyższą jakość świadczonych usług dlatego pracujemy zgodnie z normami ISO 9001:2008.

Sposób aplikowania:
On Line na naszej stronie internetowej oraz w odpowiedzi na nasze Ogłoszenia.
Zapraszamy również do naszych oddziałów w całej Polsce.
Kogo szukamy
Personel wykwalifikowany - wszystkie branże. Personel szeregowy i pomocniczy (produkcja, sprzedaż, usługi).
W kraju i za granicą.
Dane kontaktowe
www.timework.pl, mail: Office@timework.pl
ul. Pańska 73/414, 00-834 Warszawa

UNIAPOL

Branża: Agencje zatrudnienia
www.uniapol.com
Uniapol jest agencją pracy tymczasowej działającą na rynku od 2005 roku. Od początku funkcjonowania naszym priorytetem
było dostarczanie kompleksowych i elastycznych rozwiązań zarówno tym, którzy szukają zatrudnienia, jak i firmom
poszukującym wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Działamy profesjonalnie i skutecznie w Polsce oraz na
rynku międzynarodowym dając zatrudnienie i zapewniając pracowników we wszystkich gałęziach gospodarki.
Sposób aplikowania:
Poprzez stronę internetową www.uniapol.com, na adres mailowy: poznan@uniapol.pl lub portale ogłoszeniowe.
Kogo szukamy
Pracownicy fizyczni, pracownicy umysłowi m.in. programiści, inżynierowie, specjaliści, konsultanci SAP, przedstawiciele
handlowi i inni.
Dane kontaktowe
www. uniapol.com, mail: poznan@uniapol.pl
Poznań

UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIURO KARIER
Branża: Nauka i edukacja
www.biurokarier.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce i od wielu lat najlepszą w rankingach. Prowadzi studia na
3 stopniach dla 45 tys. studentów na ponad 100 kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Uniwersytet Warszawski
wspiera studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy poprzez świadczenie m.in.: doradztwa zawodowego,
udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży oraz organizację warsztatów i szkoleń.

Kogo szukamy
Biuro Karier UW udostępnia oferty w serwisie www.biurokarier.edu.pl
Dane kontaktowe
www.biurokarier.uw.edu.pl, mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

UPL MARKETING Sp. z o. o.
Branża: Finanse / Bankowość
www.ufx.com/pl-PL

UFX to międzynarodowa firma, której celem jest zaoferowanie klientom najbardziej innowacyjnej i nowoczesnej platformy
inwestycyjnej. Nasz zespół doświadczonych finansistów, informatyków i menedżerów zbudował pionierskie rozwiązanie
będące bramą do ekscytującego świata rynków finansowych.

Sposób aplikowania:
Prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: magdas@ufx.com lub korneliaf@ufx.com
Kogo szukamy
Poszukujemy ambitnych, otwartych, energicznych i zmotywowanych osób do pracy na stanowisko Account Managera oraz
Sales Managera.
Dane kontaktowe
www.ufx.com/pl-PL, mail: magdas@ufx.com
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, budynek Spektrum

Urząd Pracy m.st. Warszawy
Branża: Administracja publiczna
www.up.warszawa.pl

W ramach naszej oferty istnieje możliwość skorzystania m.in. z: staży pozwalających na zdobycie doświadczenia i umiejętności
zawodowych, www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/staze, dedykowanych staży dla grupy wiekowej
30 minus www.up.warszawa.pl/projekt30minus, bonów umożliwiających podjęcie stażu, pracy lub szkolenia, uczestnictwa
w programie „PRACA DLA MŁODYCH”

Dane kontaktowe
www.up.warszawa.pl, mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Siedziba:ul.Grochowska 171b,04-111 Warszawa,
Placówka: ul.Ciołka 10a,01-402 Warszawa

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Branża: Działalność usługowa
www.welcome-as.pl/pl

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. jest największym pod względem ilości obsługiwanych przewoźników agentem
handlingowym w Polsce. Firma świadczy usługi obsługi naziemnej samolotów i pasażerów kilkudziesięciu liniom lotniczym
z całego świata. Obecnie Spółka zatrudnia około 1400 osób w siedmiu oddziałach na terenie Polski.

Sposób aplikowania:
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy na naszej stronie internetowej i prześlij
do nas CV.
Kogo szukamy
Poszukujemy wyjątkowych osób, pełnych entuzjazmu, zainteresowanych pracą na lotnisku oraz chcących wspólnie z nami
budować sukces firmy.
Dane kontaktowe
www.welcome-as.pl/pl, mail: praca@welcome-as.pl
Oddział Warszawa: ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

WizzAir

Branża: Transport, Pojazdy
www.wizzair.com
Wizz Air jest linią lotniczą oferującą opłacalne usługi wysokiej jakości i skupiającą się na innowacjach ułatwiających
podróż. Pragniemy, aby ceny podróży lotniczych były przystępne dla obywateli krajów Europy ŚrodkowoWschodniej oraz aby zapewnić wszystkim pasażerom w Unii Europejskiej nową formę podróżowania. W Wizz Air
korzystamy z najnowocześniejszych technologii pozwalających zapewnić najwyższą jakość usług za przystępną cenę.
Sposób aplikowania:
Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem strony wizzair.com/career
Kogo szukamy
W Wizz Air wierzymy, że jakość świadczonych usług zależy od ludzi. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy personelu
pokładowego i pilotów.
Dane kontaktowe
www. wizzair.com
Wizz Air Hungary Ltd. (Sp. z o.o.)
BUD International Airport Building 221, H-1185 Budapest
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#targipracapl

#targipracapl

Zrób zdjęcie na Targach Praca.pl 9 lub 10 marca
i wrzuć je na Facebooka lub Instagram z hashtagiem #targipracapl
Wygraj lot w tunelu aerodynamicznym!
Organizator konkursu Praca.pl Sp. z o.o., Regulamin na http://www.praca.pl/pliki/Regulamin_konkurs_odlotowe_targi.pdf

Codziennie tysiące ofert pracy

