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Partnerzy

Patroni honorowi

Wystawcy premium

Patroni medialni

Miło nam widzieć Cię na Targach Praca.pl. Cieszymy się, że interesuje Cię Twój rozwój 
zawodowy i że świadomie chcesz planować swoją karierę zawodową. Organizując 
Targi pragniemy ułatwić Ci ten proces. Zaprosiliśmy wielu elitarnych pracodawców,  
z którymi możesz bezpośrednio porozmawiać i uzyskać cenną wiedzę na temat Twoich 
szans w procesie rekrutacji. Aby spotkania te nie były banalne, zorganizowaliśmy 
w pierwszy w Polsce interview in the sky – rozmowy o pracę 40 m. nad ziemią.

Ale to nie wszystko. Podczas Targów swoje prelekcje wygłosi 6 znanych ekspertów, dzięki którym 
dowiesz się, jak zbudować wizerunek profesjonalisty i zaciekawić swoją osobą rekruterów.

Czekają na Ciebie także doradcy zawodowi, doradcy ds. wizerunku oraz native speakerzy. Podczas 
Targów zrobisz również profesjonalne zdjęcie do CV.

Wszystkie atrakcje dostępne są bezpłatnie. Wykorzystaj tę niepowtarzalną okazję! 

Organizator Targów: Praca.pl Sp. z o.o.
Za treść reklam Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 P.S. Nie zapomnij o kubku aromatycznej kawy na START!
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Mapa targów Lista wystawców

1 Praca.pl

2 Huntly

3 Tesco

4 IBM

5 Testronic Labs

6 OEX Business Services

9 Bayer

10 Raya Contact Center Europe

11 British American Tobacco

12 Euro Bank

13 Leroy Merlin Polska

14 Fundacja British Council

16 AAA Auto

17 dlaStudenta.pl

18 Wólczanka

19 Aviva

20 Beetsma

21 Auchan Retail

22 TP Teltech

23 Johnson & Johnson

25 Bricoman

27 CBRE Corporate Outsorcing

28 LS Airport Services

28 LS Technics

29 Lafarge Polska

30 Provident Polska

31 Hilton Warsaw Hotel  
& Convention Centre

32 Idea Bank

33 Armatis LC

34 McDonald’s

36 Grupa CIECH

37 Sitel Polska

38 Fundacja Legii

39 Japan Tobacco International

40 Reaktor PWN

41  Arvato Polska

43 DomiVita24

44 Urząd Pracy M. St. Warszawa

45 Carlson Wagonlit Travel 

46 Creamfinance Poland

54 Minit Polska

55 Wyjątkowy Prezent 

58 PersonalPilot 

59 Ebury Partners

60 Infor

61 Jatomi Pure

62 Służba Cywilna

62 KSAP

63 Pepco

64 Carrefour Polska 

65 Prudential

67 Mondial Assistance

68 Groupon

70 Kinguin Poland

71 mBank

72 innogy Polska

73 Vesta Polska

74 Model Opakowania

75 Connectis_

75 Filttr

76 Fabryka mebli FORTE

Strefa RELAKSU

Strefa 
PRELEKCJI

Catering Catering

 DLA WYSTAWCÓW

przed wejściem głównym na targi

Punkt medyczny

Sieć Wi-Fi otwarta

nazwa: Fortuna WiFi
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Toalety dla wystawców
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MICHAŁ LEWANDOWSKI 
Software Developer, blogger, mówca.

Humanista programistą  
- jak zostać specjalistą na rynku pracy IT

STEPHEN TRIMBLE 
Native Speaker,  Owner of Trimble Langauge Solutions

Recruitment in English - the most common mistakes

MAURYCY SEWERYN 
Trener zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od mowy ciała w Polsce

Jako zwiększyć o 90% szansę na wymarzoną pracę?  
Gesty i postawa ciała w rekrutacji.

KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA 
Dziennikarka radiowa i telewizyjna

Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych.  
Bądź profesjonalny, bądź sobą.

BEATA TADLA 
Dziennikarka radiowa i telewizyjna

Uwaga dzwoni rekruter! 
Jak mówić, aby zaciekawić i zostać zapamiętanym.

GENERAŁ MIROSŁAW HERMASZEWSKI 
Pilot, kosmonauta. Pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos.

Kariera nie z tej ziemi.  
Determinacja w budowaniu marki osobistej.

Targi Praca.pl

Prelekcje Prelekcje

10:00 - 10:50

10:00 - 10:50

12:00 - 12:40 15:10 - 16:00

11:00 - 11:50

12:50 - 13:20 16:10 - 16:50

Maciej Kautz
dziennikarz i reporter

Zdobądź bezcenne informacje na temat procesów rekrutacji 
u prestiżowych pracodawców.  
Poznaj tajniki rekruterów i stań się tym kogo, szukają.Prowadzący

 Renata Prys
Director, Poland People Leader,

McDonald’s

Agnieszka Marciniak 
 Recruitment Strategy Manager,

IBM

Małgorzata Kleszczewska
HR Biznes Partner,

innogy

 Karolina Zadecka 
Talent & Resourcing Manager,

TESCO

WARSAW JOB SHOW - DEBATA
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Weź udział w spotkaniach 40 m. nad ziemią 
- Twoje CV biletem wjazdu

10:00-11:00 Spotkanie prasowe dla dziennikarzy

11:00-11:30
Jak skutecznie szukać pracy z Praca.pl
Zarejestruj lub zaloguj się na konto Praca.pl.
Zgłoś się do Alicji w punkcie informacyjnym i odbierz bilet. 

11:30-12:00
Jak szukać pracy w IT?
Studiujesz informatykę, programowanie? Pracujesz w branży IT?
Zgłoś się do Alicji w punkcie informacyjnym, pokaż swoje CV i odbierz bilet.

12:00-12:30
Interview in the Sky z CBRE
Odwiedź stoisko CBRE (nr 27) w godzinach przedpołudniowych
i odbierz bilet na rekrutację 40 m. nad ziemią.

12:30-13:00

Interview in the Sky z LAFARGE i szkolenie z Assessment Centre
Weź udział w konkursie Lafarge. 
Wygraj Interview in the Sky i szkolenie z metody Assessment Centre.
Odwiedź stoisko LAFARGE (nr 29) i odpowiedz na jedno krótkie pytanie.
Pamiętaj! Konkurs trwa w godzinach 10:00-12:00

13:00-13:30
Interview in the Sky z BRITISH AMERICAN TOBACCO
Chętnie poznamy absolwentów zainteresowanych marketingiem, którzy w ciągu 
roku chcą zostać managerami, a w przyszłości  stanąć na czele zespołu lub działu.  
Odwiedź stoisko nr 11 w godz. 11:00-12:00  i odbierz zaproszenie. 

13:30-14:00
Warsztat z Maciejem Orłosiem Jak radzić sobie z tremą? 
Aby wziąć udział w warsztacie, zrób zdjęcie na targach, udostępnij na instagramie  
z #targipracapl i odbierz wejściówkę w punkcie informacyjnym.

14:00-14:30
Interview in the Sky z CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Odwiedź stoisko CARLSON WAGONLIT TRAVEL (nr 45)
i odbierz bilet na rekrutację 40 m. nad ziemią.

14:30:15:00
Interview in the Sky z TESCO
Odwiedź stoisko TESCO (nr 3) w godzinach przedpołudniowych
i odbierz bilet na rekrutację 40 m. nad ziemią.

15:00-15:30
Business English - phrases that will enchant the recruiter
Lekcja z native speakerem. 
Zgłoś się do Alicji w punkcie informacyjnym i odbierz bilet.  

15:30-16:00
Płatny program stażowy Praca.pl
Chcesz rozpocząć swoją karierę w sprzedaży?  
Przyjdź na stoisko Praca.pl (nr 1) i odbierz bilet. 

16:00-16:30
Praca marzeń - podniebna sonda z Praca.pl
Kamera Cię lubi? Chcesz nam opowiedzieć o Twojej pracy marzeń. 
Zgłoś się do Alicji w punkcie informacyjnym i odbierz bilet.   

16:30-17:00
Jak skutecznie szukać pracy z Praca.pl
Zarejestruj lub zaloguj się na konto Praca.pl. 
Zgłoś się do Alicji w punkcie informacyjnym i odbierz bilet.

AGENDA INTERVIEW IN THE SKY
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Atrakcje Atrakcje

Profesjonalne zdjęcie do CV 
Doświadczony fotograf wykona dla Ciebie zdjęcie do CV, 

które zostanie przesłane bezpośrednio na Twój adres mailowy.

Konsultacje z native speakerem w języku angielskim
Pamiętaj znajomość języka angielskiego na poziomie DOBRYM  

nic rekruterowi nie mówi. Określ poziom znajomości  

języka angielskiego i odbierz certyfikat. 

Doradcy CV   
Sprawdź swoje dokumenty aplikacyjne wraz z ekspertami.  

Twoje CV to Twoja wizytówka w procesie rekrutacji.

Doradca ds. biznesowego wizerunku Wólczanka
 Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Ekspert Wólczanka 

podpowie, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną.

Strefa wizażu  
 Eksperci Oriflame podpowiedzą, jak wykonać  

profesjonalny makijaż do pracy

Konsultacje z native speakerem w języku niemieckim 
Określ poziom znajomości języka niemieckiego

i sprawdź  dokumenty aplikacyjne w języku niemieckim.



Twój nowy profesjonalny profil zawodowy na Praca.pl

Wygodnie załóż konto na Praca.pl 
i stwórz profil w RWD 
- na smartfonie, tablecie 
lub komputerze stacjonarnym

Edytuj informacje w dogodnym dla siebie 
miejscu i czasie

Podkreśl swój profesjonalizm  
- dodaj linki do bloga, video czy portfolio

Ekspresowo zmień e-mail do CV 
w profilu bez zmiany ustawień konta
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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?

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. 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.

3. 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.

4 sposobów szukania pracy z Praca.pl

4. 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! 
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Bądź mobilny i szukaj mobilnie 

Słowo „mobilnie” ma w rekrutacji wiele znaczeń. W tym artykule chcemy skupić się na 
tym jak dzięki wykorzystaniu telefonu i tabletu oraz internetu możesz być aktywny na 
rynku pracy w zasadzie zawsze. 

• skonfigurowanego na swojej komórce maila, by zawsze dostawać powiadomienia o nowej poczcie,
• serwis rekrutacyjny Praca.pl w „ulubionych”, z którego może korzystać w każdej sytuacji,
• ustawione powiadomienia o nowych ofertach pracy na Praca.pl, zgodnych z jego preferencjami,
•  własne CV w formacie .pdf zapisane zarówno na komórce jak i dostępne w chmurze,
• kompletny i dopracowany profil na Praca.pl,
• profil w profesjonalnej sieci społecznościowej, pozwalający odnaleźć kandydata rekruterowi,
• świadomie budowany wizerunek w social media, który pozwala na to, by rekruter odnalazł tylko te 

informacje, które kandydat zaplanował.

Mobilny kandydat ma : 

• Wykorzystuj wolne chwile i momenty na to, by budować swoją karierę. Przeglądaj ogłoszenia 
w serwisach rekrutacyjnych takich jak Praca.pl, ustawiaj powiadomienia o nowych ofertach  
z interesujących Cię branż. 

• Nie odkładaj na później – aplikuj z poziomu komórki, wysyłając CV nawet z autobusu czy kolejki. 
• Odpowiadaj dynamicznie na wiadomości od rekruterów. 
• Nie trać czasu na dojazdy – za pomocą lokalna.praca.pl sprawdź oferty z interesującej Cię okolicy. 
• Przeglądaj profile firm w katalogu pracodawców na Praca.pl, by być na bieżąco z rekrutacjami 

interesujących Cię firm. 
• Podtrzymuj kontakty z byłymi pracownikami firmy, czatując z nimi i lubiąc ich statusy. 
• Buduj sieć kontaktów poprzez networking – zarówno w profesjonalnych serwisach, jak i prywatnie. 
• Polub profile firm, do których chcesz się dostać, 
• i ustaw powiadomienia z nich jako priorytetowe. Bądź aktywny na ich profilach. 
• Bądź otwarty na nowe możliwości i technologie 
• w rekrutacji – nie bój się rozmów kwalifikacyjnych online, bądź otwarty na czat z rekruterem. 
• Korzystaj z czatów, które firmy mają na swoich stronach, by dowiedzieć się więcej o stanowisku pracy. 

Jak szukać pracy mobilnie? 
Bycie mobilnym kandydatem to nie wszystko. Trzeba również mobilnie szukać pracy. 
Jak to robić?

• przeglądnij nowe ogłoszenia o pracę w serwisie Praca.pl i wyślij aplikacje na interesujące Cię oferty; 
• zaloguj się na LinkedIn i potwierdź umiejętności swoim znajomym. W ramach rewanżu, na pewno 

potwierdzą oni Twoje; 
• sprawdź czy ktoś z Twoich znajomych jest w serwisie i dołącz go do sieci kontaktów, zgoogluj się  

i zobacz, czy wyniki wyszukiwania, jakie znajdujesz na swój temat, pozytywnie budują Twoją karierę; 
• znajdź ciekawy artykuł branżowy i udostępnij go na swoim profilu publicznie (dzięki temu budujesz swój 

ekspercki wizerunek); 
• odpisuj na maile od rekruterów – błyskawicznie i od razu, jak tylko je otrzymasz. Budujesz wtedy 

wizerunek osoby aktywnej i dynamicznej; 
• zaktualizuj swój profil w serwisie Praca.pl by łatwiej dać się znaleźć; 
• przeczytaj nowe porady na temat budowania kariery w naszym Poradniku Praca.pl 2017, który możesz 

pobrać również na komórkę bądź tablet. 

Co możesz zrobić mobilnie dla swojej kariery w ciągu 15 minut? 
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TOP 10 błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna to najpopularniejsza forma selekcji kandydatów. Mimo 
stosowania różnorodnych metod rekrutacji bez rozmowy się raczej nie obejdzie.  
A do rozmowy trzeba się odpowiednio przygotować. 

1. Brak wiedzy o firmie 
Brak świadomości, czym zajmuje się firma, jaka jest jej konkurencja, otoczenie biznesowe, usługi. Nieodwiedzenie 
strony internetowej przed spotkaniem. Nie trzeba wykuć na blachę wszystkiego, co o firmie można znaleźć, ale jeśli 
kandydat nie poświęcił nawet 30 minut, by się przygotować do spotkania, to czy będzie efektywny? 

2. Nieodpowiedni strój 
Wymięta marynarka, „wczorajszy” oddech, brudne buty – takie wpadki zdarzają się kandydatom codziennie. Nie na 
każde spotkanie trzeba przychodzić w garniturze i pod krawatem, ale niechlujny wygląd sugeruje, że pracownik będzie 
niesystematyczny, niedokładny, a jeślima mieć kontakt z klientem, to nie wzbudzi w nim zaufania. 

3. Brak kultury osobistej 
Żucie gumy, przechodzenie z rekruterem na „ty”, spóźnianie się na spotkanie bez wcześniejszej informacji, 

przekleństwa w trakcie spotkania, odbieranie telefonu komórkowego na rozmowie – to tylko kilka przykładów 
zachowań, które mówią o tym, że kandydatowi brak ogłady. A z takimi osobami ciężko się pracuje. 

4. Widoczny brak zaangażowania 
Wszystkie powyższe zachowania, brak pytań odnośnie firmy i stanowiska oraz bierna postawa w trakcie spotkania 
są dla rekrutera sygnałem braku zaangażowania kandydata. A dla firmy cenniejsza jest osoba z mniejszym 
doświadczeniem, ale chcąca w niej pracować, niż specjalista, którego nic nie interesuje poza tym, jaką dostanie 
pensję. 

5. Skupienie się jedynie na własnych celach 
Czy kupiłbyś telewizor, gdyby jedyne argumenty sprzedawcy dotyczyły tego, że dzięki Twojemu zakupowi on dostanie 
prowizję, zwolni miejsce w magazynie i uszczęśliwi menedżera? Nie! Podczas spotkania rekrutacyjnego firma ma 
zobaczyć, że zatrudnienie Ciebie przyniesie jej korzyść (a nie tylko Tobie). 

6. Brak konkretów podczas spotkania 
Ogólniki w odpowiedziach, dygresje bądź odpowiadanie monosylabami. Brak umiejętności zaprezentowania swoich 
zalet i opowiadania o rzeczywistych doświadczeniach kandydata sprawiają, że po spotkaniu nadal nie wiadomo, czego 
kandydat chce i co umie (bądź co gorsza, uzyskane wrażenie mówi, że kandydat nie wie, czego chce i nic nie umie). 

7. Kłamstwo 
Poziom B2 angielskiego w CV, a w rzeczywistości „Kali umieć”? Każde kłamstwo, na którym kandydat zostanie 
przyłapany w czasie spotkania, przekreśla jego szanse na etat. 

8. Nieumiejętna rozmowa o finansach 
Odbijanie piłeczki, wstyd przed podaniem oczekiwań finansowych czy tłumaczenie swoich oczekiwań świeżym 
kredytem mieszkaniowym, to sugestia dla rekrutera, że kandydat sam nie wierzy w to, że jest dla firmy coś wart. 

9. Roszczeniowość
Szczegółowe wypytywanie podczas pierwszego spotkania o wynagrodzenie, benefity, dodatki. Stawianie twardych 
warunków (np. oczekiwań dotyczących urlopu, nadgodzin, delegacji) może zostać odebrane jako postawa 
roszczeniowa a kandydat skreślony. Oczywiście, potrzeby kandydata są ważne, ale lepiej dopytać o warunki pracy, niż 
stawiać żądania.

10. Brak pytań do rekrutera 
„Kiedy mogę spodziewać się informacji zwrotnej?” nie powinno być jedynym pytaniem zadanym przez kandydata. 
Czy naprawdę nie interesuje Cię zakres zadań? Ścieżka rozwoju? Wielkość działu, w którym masz pracować? Cele  
i wyzwania, jakie stawia przed pracownikiem firma? Brak pytań oznacza brak zaangażowania, aktywności 
i bierność kandydata. 



PŁATNY PROGRAM STAŻOWY 2017
„STAŻ W SPRZEDAŻY”

Dowiedz się więcej: ad.praca.pl/staz

Dołącz do zespołu e-commerce w Praca.pl

Wyślij CV >> rekrutacja@praca.pl

podpiszemy z Tobą 
umowę na czas  
trwania stażu

poznasz tajniki pracy
w dziale sprzedaży
e-commerce

staż jest płatny,
z możliwością 
wypracowania premii

ODKRYJ NAS. DAJ SIĘ ODKRYĆ.
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Szukaj pracy wygodnie. Tam, gdzie jesteś.

Codziennie tysiące aktualnych ofert pracy od pracodawców. Armatis-LC Polska

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
http://www.armatis-lc-polska.pl

Kogo szukamy
Szukamy osób zaangażowanych i komunikatyw-
nych. Oferujemy szerokie możliwości rozwoju  
w międzynarodowym zespole.

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

Armatis-LC Polska jest firmą francuską specja-
lizującą się w zarządzaniu relacjami z klientem 
na odległość, działającą w Europie i Afryce Pół-
nocnej. Armatic-lc posiada profesjonalną wiedzę  
w obszarach związanych z outsourcingiem relacji 
klienckich w takich branżach jak telekomunikacja, 
media, turystyka, finanse (bankowość/ ubezpie-
czenia), energia. W Polsce spółka posiada ponad 
1100 stanowisk pracy w 5 lokalizacjach.

Dane kontaktowe
www.armatis-lc-polska.pl
praca@armatis-lc.com
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

Kogo szukamy
Praca w magazynie i na stanowiskach specjali-
stycznych związanych z pracą w magazynie.

Sposób aplikowania:
Strona www.praca.arvato.pl lub na adres mailowy: 
agnieszka.kossakowska@arvato.pl.

arvato Polska wchodzi w skład grupy arvato AG, 
ktora jest częścią międzynarodowego koncernu 
medialnego Bertelsmann SE&Co.KGaA. Od 22 lat, 
jako pionier outsourcingu w Polsce świadczymy 
kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie 
3 grup rozwiązań.
W Grupie Bertelsmanna zatrudniamy 3000 
współpracowników, w 12 lokalizacjach w Polsce.

Dane kontaktowe
www.praca.arvato.pl
Błonie - Centrum Logistyczne - Arvato Polska
ProLogis Park Budynek 4, Kopytów 44d, Błonie

Arvato Polska

Branża: Działalność usługowa
https://www.praca.arvato.pl
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Kogo szukamy
Przedstawiciel ds.ubzpieczeń, Junior Kierownik, 
Menedżer Zespołu Sprzedaży.

Sposób aplikowania:
Poprzez stronę www.dosukcesu.aviva.pl lub na 
adres rekrutacja_struktury@aviva.pl

Aviva jest szóstą co do wielkości instytucją ubez-
pieczeniową na świecie.
Kluczowym obszarem działalności grupy są in-
dywidualne ubezpieczenia na życie i długotermi-
nowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątko-
we dla klientów indywidualnych i firm, fundusze 
inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne,  
a także pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych i tu-
rystycznych.

Dane kontaktowe
https://www.dosukcesu.aviva.pl
rekrutacja_struktury@aviva.pl
Warszawa / ponad 40 Oddziałów w całej Polsce

Kogo szukamy
Poszukujemy osób, dla których różnorodna  
i ciekawa praca napędza do działania. Osób, któ-
re chcą się uczyć, umieją i lubią pracować w ze-
spole. 

Sposób aplikowania:
Zapraszamy na stronę internetową:
www.auchan.pl. Wystarczy kliknąć w ogłoszeniu 
„Aplikuj” lub wypełnić formularz aplikacji 
spontanicznej.

Jesteśmy jedną z wiodących sieci handlowych  
w Polsce i na świecie. Pracujemy w 17 krajach i za-
trudniamy ponad 320 000 pracowników, w trzech 
kanałach dystrybucji: Hipermarkety Auchan, su-
permarkety Simply, e-commerce AuchanDirect.
pl. Kariera u Nas to ogromna szansa na rozwój  
i poznanie wielu wyjątkowych ludzi.
Nie możesz jej przegapić! Poznaj nasz między-
narodowy program rozwoju:  Auchan Executive 
Graduate Program (auchangp.com).

Dane kontaktowe
http://www.auchan.pl
Rekrutacja@auchan.pl
Więcej informacji na stronie www.

Branża: Handel i Sprzedaż
http://www.auchan.pl

Auchan Retail

Branża: Ubezpieczenia / fundusze emerytalne 
https://www.dosukcesu.aviva.pl

Aviva Bayer

Branża: Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia
http://www.bayer.com.pl

Kogo szukamy
Zapraszamy do współpracy ludzi z pasją, którym 
nie jest wszystko jedno. Wspieramy zmotywowa-
nych pracowników, otwartych na nowe rozwiąza-
nia.

Sposób aplikowania:
Aplikuj poprzez stronę bayer.com.pl/kariera  
i odkryj jakie możliwości daje Tobie Bayer jako 
pracodawca.

Od ponad 150 lat jesteśmy światowym liderem 
w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i ro-
ślin. Wspieramy ludzi w dbaniu o swoje zdrowie  
i dobre samopoczucie, mamy na uwadze zrów-
noważone rolnictwo, a także troszczymy się  
o zwierzęta oferując ich właścicielom produk-
ty przeznaczone do wzmocnienia ich zdrowia  
i zwalczania szkodników.  
O tym mówi nasza misja – Bayer: Science For  
A Better Life.

Dane kontaktowe
http://www.bayer.com.pl
rekrutacja@bayer.com
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Kogo szukamy
Szukamy kandydatów na różne szczeble stano-
wisk dla naszych Klientów. Dodatkowo zachę-
camy do zapoznania się z naszymi ofertami we-
wnętrznymi.

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane naszymi ofertami prosimy 
o przesyłanie aplikacji na adres: 
kariera@beetsma.pl w temacie wpisując nazwę 
stanowiska.

Beetsma jest firmą należącą do holenderskie-
go holdingu Van Koppen & Van Eijk. Jesteśmy 
Zespołem Specjalistów, który od ponad 10 lat 
świadczy usługi krajowego i międzynarodowe-
go pośrednictwa pracy. Od początku działalno-
ści staramy się realizować wizję marki Przyjaznej 
i takiej, która jest Blisko swoich pracowników. 
Oprócz budowania relacji biznesowych, nieustan-
nie powiększamy wokół siebie społeczność, do 
której zapraszamy także Ciebie. 

Dane kontaktowe
http://www.beetsma.pl
kariera@beetsma.pl 
ul. Pieszycka 18. 50-537 Wrocław

Beetsma 

Branża: Agencje zatrudnienia 
http://www.beetsma.pl
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Kogo szukamy
studentów, absolwentów, przedstawicieli handlo-
wych, młodszych specjalistów, managerów

Sposób aplikowania:
www.pracawBAT.pl

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy British 
American Tobacco sprzedającej swoje produkty 
na ponad 200 rynkach całego świata. W naszym 
portfolio posiadamy 200 marek, staliśmy się lide-
rem sprzedaży na ponad 60 rynkach. W Polsce, 
jako drugi producent wyrobów tytoniowych, do-
starczamy naszym konsumentom takie marki jak: 
Vouge, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, Nevada.

Dane kontaktowe
http://www.pracawbat.pl
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa,  
tel. (+48) 22 575 43 00

Kogo szukamy
Osób, które chcą się rozwijać i dla których ważna 
jest dobra atmosfera w pracy.
Poszukujemy na stanowisko: Doradca Klienta, Ka-
sjer/Kasjerka

Sposób aplikowania:
Za pomocą strony: 
https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy

Bricoman Polska to sieć sklepów-składów bu-
dowlano-remontowych. Jesteśmy profesjonalnym 
partnerem w sprzedaży materiałów do budowy i 
remontu zarówno dla KLIENTÓW indywidualnych 
jak i fachowców. Wyróżniają nas produkty dobrej 
jakości, znanych marek, dostępne od ręki oraz 
w najlepszych cenach. Znajdziesz nas w Warsza-
wie, Poznaniu, Białej Podlaskiej, Łodzi, Jaworznie, 
Szczecinie, Lublinie, a wkrótce i w Gdańsku oraz 
na www.bricoman.pl

Dane kontaktowe
https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy
rekrutacja@bricoman.pl
ul.Murmańska 25, 04-203 Warszawa

Branża: Handel i Sprzedaż
https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy

Bricoman Polska 

Branża: FMCG 
http://www.pracawbat.pl

British American Tobacco Polska Carrefour Polska

Branża: Handel i Sprzedaż
http://www.carrefour.pl

Kogo szukamy
W Carrefour zatrudniamy specjalistów w ponad 
100 zawodach - pracowników sklepów, specjali-
stów w wielu dziedzinach, stażystów i przyszłych 
menedżerów.

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie 
formularza

Nasi klienci lubią mieć wybór – ulubionego skle-
pu, produktu, oferty cenowej. Pracownicy Carre-
four również. Dlatego każdy po swojemu układa 
plan kariery, korzysta z benefitów, szuka nowych 
rozwiązań. W blisko 800 sklepach oraz biurach 
eksperckich tworzymy miejsce pracy dla 16 000 
pracowników. Łączy nas pasja do handlu i troska 
o klienta.

Dane kontaktowe
http://www.carrefour.pl
rekrutacja@carrefour.com
ul.Targowa 72, 03-734 Warszawa

Kogo szukamy
We are looking for: Business Travel Counselors, 
CI&IS Consultants, Business Analysts, EMEA IT 
Support Specialists, HR Advisors, HR Admins, 
Payroll Spec.

Sposób aplikowania:
Please use our external carrer website to apply 
https://careers.carlsonwagonlit.com/content/
careers/global/en/home.html

Carlson Wagonlit Travel (CWT) is the global leader 
specialized in managing business travel and 
meetings and events. CWT is dedicated to helping 
companies of all sizes, as well as government 
institutions and non-governmental organizations, 
optimize their travel program and provide best-
in-class service and assistance to travelers.

At CWT, we have a unique and compelling culture 
as an employer defined by our people and 
supported by our core values.

Dane kontaktowe
http://www.carlsonwagonlit.com
ul. Domaniewska 41, 02-671 Warszawa

Carlson Wagonlit Travel

Branża: Działalność usługowa
http://www.carlsonwagonlit.com
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Kogo szukamy
Kogo szukamy? Sprawdź na: 
www.connectis.pl/oferty

Sposób aplikowania:
Prosty i przyjemny. Wystarczy spojrzeć:
www.connectis.pl/dolacz-do-nas

CONNECTIS_ jest wiodącą firmą informatyczną 
w zakresie outsourcingu procesów IT, budowy 
oraz rozwoju systemów informatycznych z wyko-
rzystaniem najnowszych technologii. Firma obsłu-
guje klientów zarówno z sektora prywatnego jak  
i publicznego, a dzięki własnemu zapleczu IT jest  
w stanie świadczyć usługi na poziomie europej-
skim. Codziennie wspieramy ich ponad 350 spe-
cjalistami w strategicznych projektach informa-
tycznych.
SMART WAY TO TECHNOLOGY_

Dane kontaktowe
http://connect.is
recruitment@connectis.pl
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa

Kogo szukamy
Specjalista ds. zobowiązań, Księgowy ds. Księgi 
Głównej, Analityk Biznesowy, Koordynator 
Projektu, Analityk ds. Portfolio Nieruchomości 
Klienta.

Sposób aplikowania:
Nie wahaj się – prześlij CV już dziś na adres: 
cbregbs@cbre.com
Nasze aktualne oferty pracy:  
http://www.cbre.eu/emea_en/careers/vacancies

CBRE Corporate Outsourcing jest częścią CBRE 
– światowego lidera w zakresie usług, inwestycji 
i outsourcing-u w sektorze nieruchomości ko-
mercyjnych. 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 najlep-
szych!

Dane kontaktowe
http://www.cbre.pl/pl_pl/careers
cbregbs@cbre.com
ul. Domaniewska 34A, Warszawa

Branża: Nieruchomości
http://www.cbre.pl/pl_pl/careers

CBRE Corporate Outsourcing

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
http://connect.is

Connectis_ DomiVita24

Branża: Działalność usługowa
http://www.domivita24.pl

Kogo szukamy
Opiekunek osób starszych.

Sposób aplikowania:
Wypełnienie aplikacji na stronie internetowej 
www.domivita24.pl, na adres firmy, oraz kontakt 
telefoniczny : 603-205-233, 59 722 08 84

Firma DomiVita24 działa na rynku usług społecz-
nych od 2009 roku. Z powodzeniem świadczy-
my profesjonalne 24h usługi paramedyczne dla 
osób starszych i niesamodzielnych na terenie 
Niemiec. W ciągu tych lat zdobyliśmy potrzebną 
wiedzę i doświadczenie, które przekłada się na 
dobrą współpracę z klientami. Świadczymy usłu-
gi, zatrudniamy i rekrutujemy opiekunki do pracy  
w prywatnych domach Naszych klientów za gra-
nicą.

Dane kontaktowe
http://www.domivita24.pl
info@domivita24.pl
ul. Przemysłowa 35/112, 76-200 Słupsk

Kogo szukamy
FX Business Developer odpowiada za pozyski-
wanie i obsługę klientów z sektora MŚP w Polsce  
i krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Sposób aplikowania:
CV w jezyku angielskim prosimy przesyłać 
na adres: agnieszka.kowalska@ebury.com

Ebury jest Międzynarodową Instytucją Płatniczą  
z siedzibą w Londynie obsługującą 12 000 klien-
tów na całym świecie. Jesteśmy liderem europej-
skiej branży FINTECH, firmą wyróżnioną prestiżo-
wymi nagrodami w zakresie usług finansowych.

Dane kontaktowe
https://www.ebury.pl
agnieszka.kowalska@ebury.com
ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

Ebury Partners 

Branża: Finanse / Bankowość
https://www.ebury.pl
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Kogo szukamy
Asystentka Biura z j.angielskim, Elektryk/Elektro-
mechanik, Automatyk/Elektronik, Konstruktor So-
lid Works, Koordynator ds. planowania produkcji
Kierownik Zmiany

Sposób aplikowania:
Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać  
w formie elektronicznej na adres: 
rekrutacja@forte.com.pl

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. są czołowym polskim 
producentem i eksporterem mebli, posiadającym 
cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg 
spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą.
Firma istnieje od 1992 roku i zatrudnia obecnie 
ponad 3000 pracowników

Dane kontaktowe
http://www.forte.com.pl/pl
rekrutacja@forte.com.pl
ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Kogo szukamy
W Warszawie i okolicznych miejscowościach po-
szukujemy Doradców Klienta, Managerów Od-
działów Bankowych, Praktykantów oraz Negocja-
torów Terenowych.

Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie aplikacji poprzez stronę 
www.eurobank.pl/kariera wybierając odpowied-
nie stanowisko lub lokalizację.

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 Wrocła-
wiu, 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).

Dane kontaktowe
http://www.eurobank.pl/kariera
eurobank@eurobank.pl
ul. św. Mikołaja 72, Wrocław

Branża: Finanse / Bankowość
http://www.eurobank.pl/kariera

Euro Bank

Branża: Produkcja 
 http://www.forte.com.pl/pl

Fabryki Mebli Forte Filttr

Branża: Telekomunikacja i Informatyka
http://filttr.pl

Kogo szukamy
programistów, projekt managerów, architektów  
i projektantów systemów, administratorów, anali-
tyków, testerów oprogramowania, help desk

Sposób aplikowania:
Pobierz aplikację
Podłącz swój LinkedIn lub stwórz profil przez 
Facebook v @ 
Ustaw swoje oczekiwania, Wybieraj jednym 
ruchem, Polecaj i Zarabiaj 

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

Dane kontaktowe
http://filttr.pl
hello@filttr.pl
Znajdź nas w sklepie Google Play

Sposób aplikowania:
www.britishcouncil.pl/o-nas/oferty-pracy

British Council jest instytucją reprezentującą 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej  
i edukacyjnej. Głównym celem działalności British 
Council w Polsce jest nauczanie języka angielskiego 
w renomowanych centrach w Warszawie, Krakowie  
i Wrocławiu, organizowanie prestiżowych egzami-
nów brytyjskich w całym kraju i prowadzenie pro-
jektów kulturowo-edukacyjnych oraz społecznych.

Dane kontaktowe
https://www.britishcouncil.pl
info@britishcouncil.pl
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Fundacja British Council

Branża: Nauka i edukacja
https://www.britishcouncil.pl
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Kogo szukamy
Rekrutujemy do takich działów jak:
Finanse, IT, Logistyka, Marketing, HR, Zarządzanie 
Projektami, Sprzedaż, Zakupy, Utrzymanie Ruchu, 
Produkcja

Sposób aplikowania:
Prześlij swoje cv w odpowiedzi na oferty dostępne 
na www.ciechgroup.com/kariera/oferty-pracy lub 
na adres: rekrutacja@ciechgroup.com

CIECH powstał w 1945 roku. Dziś jest liderem 
polskiego rynku chemicznego i jedną z najwięk-
szych polskich firm o międzynarodowym zasięgu. 
W skład Grupy wchodzi osiem zakładów produk-
cyjnych oraz firmy handlowe i usługowe. Grupa 
CIECH oferuje najwyższej klasy produkty chemicz-
ne: sodę kalcynowaną (drugie miejsce w Europie), 
sodę oczyszczoną, sól, żywice poliestrowe i epok-
sydowe, produkty AGRO i produkty szklane oraz 
inne chemikalia.

Dane kontaktowe
http://ciechgroup.com
rekrutacja@ciechgroup.com
ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa

Kogo szukamy
Specjaliści ds. obsługi Klienta z językami obcymi.
Specjaliści ds. sprzedaży, Praktykanci w ramach, 
Wakacyjnego zGROUPONowania Talentów

Sposób aplikowania:
Zapraszamy do śledzenia strony
career.groupon.pl 
lub aplikowania na adres rekrutacja@groupon.pl

Groupon to największa w Polsce platforma usług 
w internecie, która sprawia, że przestajemy pla-
nować, a zaczynamy przeżywać. Przedsiębiorcy 
za pośrednictwem serwisu proponują przeróżne 
oferty (od romantycznej kolacji przy świecach do 
skoku na bungee), zachęcając użytkowników do 
wyjścia z domu i spróbowania czegoś nowego. 
Groupon rozwija się w 50 krajach dając możliwość 
swoim pracownikom kreowania trendów i sięga-
nia coraz wyżej.

Dane kontaktowe
http://career.groupon.pl
rekrutacja@groupon.pl
Al. Jerozolimskich 123A, Warszawa

Branża: Handel i Sprzedaż
http://career.groupon.pl

Groupon 

Branża: Przemysł chemiczny 
http://ciechgroup.com

Grupa CIECH Hilton Warsaw Hotel 
& Convention Centre
Branża: Hotele i Restauracje 
http://www.warsaw.hilton.com

Kogo szukamy
Pracownik ds. Obsługi Gości, Pracownik Opera-
cyjny Działu Gastronomicznego (Śniadania/Room 
Service/Bar), Kucharz, Pokojowa/-y, Sales Mana-
ger

Sposób aplikowania:
Aplikuj bezpośrednio na stronie:
www.jobs.hilton.com 
lub wysyłając swoje CV na adres:
monika.gamracy@hilton.com.

Hilton wybrany został przez magazyn Fortune 
jednym ze 100 najlepszych pracodawców  2016. 
Dołącz do naszego oddziału w Warszawie - 
flagowego i zarazem pierwszego  Hiltona w Polsce 
i przekonaj się dlaczego!

Dane kontaktowe
www.warsaw.hilton.com
ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa

Kogo szukamy
IT Projektowanie i Programowanie, IT Administra-
cja Systemami, Project Management, Sprzedaż  
i Wsparcie Techniczne Sprzedaży

Sposób aplikowania:
Prosimy o składanie aplikacji bezpośrednio na 
naszą stronę internetową:
ibm.com/jobs/pl

IBM - jedna z największych na świecie firm 
informatycznych, od ponad 100 lat jest liderem 
w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. 
W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług 
doradczych i informatycznych, oprogramowanie 
oraz systemy i technologie informatyczne.

Dane kontaktowe
http://www.ibm.com/pl/pl
Warszawa

IBM Polska

Branża: Telekomunikacja i Informatyka 
http://www.ibm.com/pl/pl
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Kogo szukamy
Poszukujemy specjalistów z branż: IT, marketing, 
sprzedaż, e-commerce, reklama.

Sposób aplikowania:
Aplikacja za pomocą maila rekrutacja@infor.pl lub 
zakładka KARIERA http://www.infor.pl/kariera/

INFOR PL S.A. to największy polski dostawca 
profesjonalnych informacji o tematyce prawno-
gospodarczej. Od 30 lat (wcześniej pod nazwą 
Grupa Wydawnicza INFOR S.A.) ugruntowuje na 
rynku pozycję lidera w swojej branży.

Dane kontaktowe
http://www.infor.pl
rekrutacja@infor.pl
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Kogo szukamy
Specjalistów ds. sprzedaży w oddziałach w całej 
Polsce, Doradców telefonicznych, Specjalistów 
IT – programistów, testerów itp., Specjalistów ds. 
analiz

Sposób aplikowania:
www.ideabank.pl/kariera
wyślij CV na adres: rekrutacja@ideabank.pl 
lub zostaw nam swoje CV podczas targów

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.

Dane kontaktowe
http://www.ideabank.pl
rekrutacja@ideabank.pl
ul. Przyokpowa 33, 01-208 Warszawa

Branża: Finanse / Bankowość 
http://www.ideabank.pl

Idea Bank

Branża: Wydawnictwa 
 http://www.infor.pl

Infor innogy Polska 

Branża: Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka 
http://www.innogy.pl

Kogo szukamy
Sprawdź jakie oferty pracy są dostępne. Może to 
właśnie Ciebie szukamy. Dołącz do innogy!

Sposób aplikowania:
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem 
zakładki kariera www.innogy.pl/pl/kariera po-
przez aplikowanie na oferty.

Grupa innogy jest jednym z wiodących europej-
skich koncernów energetycznych. Grupa działa 
w obszarach energii odnawialnej, elektroener-
getycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz 
sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach 
na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom 
innowacyjnych i zrównoważonych produktów 
oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w spo-
sób bardziej efektywny korzystać z różnych form 
energii i podnosić jakość swojego życia.

Dane kontaktowe
http://www.innogy.pl
Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Kogo szukamy
Studentów, absolwentów, przedstawicieli handlo-
wych, specjalistów, managerów w działach Mar-
ketingu, Sprzedaży, Jakości, Produkcji, Finansów, 
HR, IT.

Sposób aplikowania:
Zapraszamy do aplikacji w odpowiedzi na oferty 
pracy publikowane na stronach:
www.jti.com, www.karierawjti.com, 
www.jump.jti.com.

JTI Polska jest częścią Japan Tobacco Internatio-
nal, wiodącego międzynarodowego koncernu ty-
toniowego. Grupa zatrudnia ponad 26 000 osób 
w 367 biurach oraz 26 fabrykach na całym świe-
cie. JTI sprzedaje swoje produkty w 120 krajach, 
a lokalne portfolio reprezentowane jest przez 
takie marki jak Camel, LD, Winston i Mevius.  
W 2017 roku JTI już po raz ósmy zdobyła tytuł 
Top Employers Polska zajmując pierwsze miejsce 
w rankingu certyfikowanych firm.

Dane kontaktowe
http://www.karierawjti.pl
Poland.Careers@jti.com
Biuro: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszaw

Japan Tobacco International

Branża: FMCG
http://www.karierawjti.pl
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Kogo szukamy
Grupa J&J poszukuje studentów i absolwentów 
uniwersytetów - zmotywowanych, chętnych po-
szerzać swoje umiejętności kompetencje w gro-
nie profesjonalistów

Sposób aplikowania:
Sprawdź sam - Wyszukaj interesujące Cię oferty 
pracy na Naszej stronie kariery:
www.careers.jnj.com.

Grupa J&J prowadzi działalność w ramach trzech 
segmentów biznesowych. Są to segmenty pro-
duktów konsumenskich, farmaceutyków oraz 
wyrobów medycznych. Jesteśmy globalną firmą 
z najszerszym na świecie asortymentem produk-
tów z zakresu ochrony zdrowia. Obsługujemy 
klientów, pacjentów oraz przedstawicieli zawo-
dów medycznych za pośrednictwem 275 spółek 
działających w ponad 60 krajach.

Dane kontaktowe
http://www.jnj.com
ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

Kogo szukamy
Poszukujemy osób, które zapewnią naszym klu-
bowiczom najlepsza jakość obsługi: Konsultan-
tów ds. sprzedaży, Trenerów Personalnych, Re-
cepcjonisty/ki.

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie apli-
kacji poprzez zakładkę:
jatomifitness.pl/pl/kariera/

Jatomi Fitness to największa i najszybciej rozwija-
jąca się sieć klubów fitness w Polsce. Obecnie po-
siadamy 37 klubów na terenie Polski. Znajdujemy 
się również w takich krajach jak Czechy, Malezja, 
Indonezja i Tajlandia.

Dane kontaktowe
http://jatomifitness.pl
rekrutacja@jatomi.com
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Branża: Kultura, turystyka, rekreacja i sport 
http://jatomifitness.pl

Jatomi Fitness

Branża: Medycyna, Farmacja i Służba zdrowia 
http://www.jnj.com

Johnson & Johnson Kinguin Poland

Branża: Działalność usługowa 
https://www.kinguin.net

Kogo szukamy
Specjalistów oraz managerów do działów IT,
Marketing, HR

Sposób aplikowania:
Prześlij swoje CV za pośrednictwem strony in-
ternetowej https://www.kinguin.net/jobs lub 
zgłoś się do naszego stoiska podczas Targów.

Kinguin to jeden z największych serwisów umoż-
liwiających sprzedaż i kupno gier wideo, oprogra-
mowania oraz przedmiotów w grach. Platforma, 
która łączy sprzedawców bezpośrednio z grupą 
docelową, aby zapewnić produkty w najlepszych 
możliwych cenach. Firma istnieje od 2013 roku. 
Od tej pory Kinguin.net zgromadziło ponad 5 mi-
lionów aktywnych klientów oraz 6 000 sprzedaw-
ców.

Dane kontaktowe
https://www.kinguin.net
jobs@kinguin.net
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

Kogo szukamy
Czekamy na osoby, które rozumieją pojęcie służ-
by publicznej i chcą wykorzystać swój potencjał 
menedżerski i liderski.

Sposób aplikowania:
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem 
naszej strony internetowej: www.ksap.gov.pl 
(kształcenie stacjonarne i ustawiczne)

Jesteśmy instytucją wyspecjalizowaną w kształ-
ceniu i przygotowywaniu do służby publicznej 
urzędników oraz kadr wyższych służby cywilnej. 
Kreujemy nowe programy szkoleniowe, kształci-
my w trybie stacjonarnym przyszłych urzędników, 
szkolimy pracowników administracji publicznej, 
współpracujemy z administracją i bliźniaczymi 
instytucjami kształcenia kadr administracji w kra-
ju i za granicą. Działamy pod nadzorem Prezesa 
Rady Ministrów.

Dane kontaktowe
http://ksap.gov.pl
info@ksap.gov.pl
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa 

Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej

Branża: Administracja publiczna 
http://ksap.gov.pl
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Kogo szukamy
Wolontariat sportowy: pomoc organizacyjna lub 
techniczna (noszowi) na meczach
Wolontariat fundacyjny: pomoc przy działalności 
Fundacji Legii
Stewarding

Sposób aplikowania:
Wszystkich zainteresowanych wolontariatem 
prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: 
pomoc.klubowa@legia.pl

Stadion Legii Warszawa jako gospodarz budzą-
cych wielkie emocje rozgrywek sportowych daje 
możliwość uczestniczenia na żywo w meczach, 
nawet bez biletów! Aby zawsze brać udział w naj-
ważniejszych wydarzeniach sezonu można zostać 
wolontariuszem. Do zdobycia nie tylko wspania-
ły wpis do CV, ale także ogromne doświadczenie  
i umiejętności, a wszystko to w samym sercu me-
czów Legii Warszawa.

Dane kontaktowe
http://legia.com
ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Kogo szukamy
Jeśli jesteś osobą pomysłową, chętną do nauki, 
nastawioną na rozwój i nie boisz sie innowacji - 
Lafarge to TWOJE MIEJSCE -TWÓJ WPŁYW -TWOJA 
PRZYSZŁOŚĆ

Sposób aplikowania:
Nasze ogłoszenia możesz znaleźć na portalu 
praca.pl.
Każde z nich zawiera przypisany link do formularza 
aplikacyjnego na dane stanowisko.

LafargeHolcim to światowy lider w przemyśle ma-
teriałów budowlanych. Międzynarodowa firma, 
obecna w ponad 90 krajach na całym świecie ofe-
ruje szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań m.in. 
dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu pali-
wowego i gazownictwa. Dzięki temu, jako praco-
dawca jesteśmy w stanie zapewnić interesujące 
opcje kariery w wielu obszarach, oprócz wymie-
nionych także HR, marketingu, sprzedaży, finan-
sów.

Dane kontaktowe
http://www.lafarge.pl
hr.pl.tech@lafargeholcim.com
ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa

Branża: Budownictwo 
http://www.lafarge.pl

Lafarge Polska

Branża: Kultura, turystyka, rekreacja i sport 
http://legia.com

Legia Warszawa - Fundacja Legii Leroy Merlin Polska

Branża: FMCG
http://www.leroymerlin.pl

Kogo szukamy
W związku z dynamicznym rozwojem naszej fir-
my, poszukujemy: Doradców Klienta, Kasjerów, 
Logistyków

Sposób aplikowania:
Wszystkie aktualne oferty pracy znajdziesz na 
stronie www.kariera.leroymerlin.pl
Wybierz ofertę, która Cię interesuje i przyślij nam 
swoje CV

Leroy Merlin Polska to sieć sklepów budowla-
no-dekoracyjnych z branży Do-It-Yourself (DIY). 
Należy do francuskiego przedsiębiorstwa ADEO, 
które skupia 32 firmy w 13 krajach na całym 
świecie. Zatrudniamy blisko 9 500 pracowników 
wspólnie tworzących unikalne rozwiązania dla 
klientów w 55 sklepach wielkopowierzchniowych 
oraz 1 punkcie sprzedaży. Naszą misją jest po-
maganie klientom w realizacji domów i ogrodów 
ich marzeń.

Dane kontaktowe
http://www.leroymerlin.pl
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa 

Kogo szukamy
Najważniejszym kapitałem Spółki są ludzie!
Szukamy osób otwartych na nowe doświadcze-
nia, komunikatywnych i chętnych do podjęcia cie-
kawej pracy.

Sposób aplikowania:
Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofer-
tami pracy na naszej stronie www.lsas.aero 
i prześlij do nas swoje CV.

LSAS więcej niż praca! Jesteśmy wiodącym  
w Polsce agentem handlingowym, zapewniają-
cym obsługę naziemną linii lotniczych. Obsłu-
gujemy najważniejsze porty lotnicze w Polsce  
i największe linie lotnicze świata. Pracujemy  
z najlepszymi. Zatrudniamy ponad 2000 pra-
cowników, którzy rocznie obsługują blisko 150 
000 lotów. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, 
dobre warunki finansowe i pracę w wyjątkowym 
miejscu, gdzie każdy dzień przynosi nowe wraże-
nia.

Dane kontaktowe
http://www.lsas.aero
rekrutacja@lsas.aero
ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

LS Airport Services

Branża: Transport, Pojazdy 
http://www.lsas.aero
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Kogo szukamy
Mamy 47 oddziałów bankowości korporacyjnej, 
sieć 130 placówek detalicznych i kilkadziesiąt 
departamentów. Zatrudniamy prawie 8 tysięcy 
osób.

Sposób aplikowania:
Wszystkie aktualne oferty pracy znajdziesz na 
stronie https://www.mbank.pl/kariera/
Wybierz ofertę, która Cię interesuje i prześlij swo-
je CV.

Tworzymy najbardziej przyjazny i nowoczesny 
bank w Polsce. mBank od lat jest synonimem 
innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Jeste-
śmy na rynku od 30 lat, mamy już 5 mln klientów 
detalicznych. Byliśmy pierwszym w pełni inter-
netowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy 
kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. 
Osiągamy tak wiele również dzięki pracy zespoło-
wej i świetnej atmosferze.

Dane kontaktowe
https://www.mbank.pl/kariera
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Kogo szukamy
Najważniejszym kapitałem Spółki są ludzie!
Szukamy osób otwartych na nowe doświadcze-
nia, komunikatywnych i chętnych do podjęcia cie-
kawej pracy.

Sposób aplikowania:
Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapoznaj się z ofer-
tami pracy na naszej stronie www.lst.aero i prze-
ślij do nas swoje CV.

LST więcej niż praca! Jesteśmy największą  
w Polsce firmą zapewniającą obsługę techniczną 
i naziemną linii lotniczych. Obsługujemy najważ-
niejsze porty lotnicze w Polsce i największe linie 
lotnicze świata. Pracujemy z najlepszymi specja-
listami. Nasi wykwalifikowani pracownicy obsłu-
gują ponad 10 000 lotów w ciągu roku. Gwaran-
tujemy stabilną pracę, na dobrych warunkach 
finansowych i w wyjątkowym miejscu, gdzie każdy 
dzień przynosi nowe wrażenia.

Dane kontaktowe
http://www.lst.aero
rekrutacja@lst.aero
ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Branża: Transport, Pojazdy 
http://www.lst.aero

LS Technics

Branża: Finanse / Bankowość 
https://www.mbank.pl/kariera

mBank McDonald’s Polska

Branża: Gastronomia
http://www.mcdonalds.pl

Kogo szukamy
menadżer restauracji, pracownik restauracji,
pracownik McCafe

Sposób aplikowania:
Centrum Pracy McDonald’s
Al. Jerozolimskie 54, Warszawa
(hala główna - Dworzec Centralny)
e-mail-cp.warszawa@pl.mcd.com
tel.+48694496024

McDonald’s jest największą na świecie siecią re-
stauracji szybkiej obsługi.Obejmuje 34 tys. lokali 
w ponad 118 krajach. Łącznie pracuje w nich po-
nad 1,5 mln pracowników.
Sieć McDonald’s w Polsce to obecnie 385 restau-
racji. Pracuje w nich ponad 19000 pracowników. 
Każdego dnia nasze lokale odwiedzają setki ty-
sięcy klientów. Wracają oni do nas między innymi 
dlatego, że spotykają się z profesjonalnym i przy-
jaznym personelem.

Dane kontaktowe
http://www.mcdonalds.pl
cp.warszawa@pl.mcd.com
Al. Jerozolimskie 54, 00-495 Warszawa

Kogo szukamy
Pracownik punktu usługowego, Lider punktu 
usługowego

Sposób aplikowania:
Poprzez portal praca.pl lub poprzez wysłanie CV 
na adres mailowy:
info.minitpolska@minit-europe.com

Międzynarodowa sieć punktów usługowych Mi-
ster Minit - punkty usługowe w centrach handlo-
wych - naprawa obuwia, dorabianie kluczy, gra-
werka, wymiana baterii, pieczątki i wiele innych.

Dane kontaktowe
https://misterminit.eu
info.minitpolska@minit-europe.com
ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań

Minit Polska

Branża: Działalność usługowa 
https://misterminit.eu
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Kogo szukamy
Lubisz pomagać ludziom?
Dobra atmosfera i pozytywne relacje w pracy są 
dla Ciebie ważne?
Komunikujesz się w języku angielskim?
Możesz pracować zmianowo?

Sposób aplikowania:
anna.nowak@mondial-assistance.pl 
lub kariera@mondial-assistance.pl

Mondial Assistance jest wiodącym dostawcą 
usług assistance oraz ubezpieczeń turystycznych 
w Polsce i na świecie, a także częścią Grupy Al-
lianz. Assistance znaczy pomoc. Współpracując  
z czołowymi ubezpieczycielami, bankami i dystry-
butorami samochodów, mamy pod opieką ponad 
6,5 miliona Polaków. Szczycimy się możliwością 
skutecznego i szybkiego działania w każdym za-
kątku Polski i całego globu, 24h/365 dni.

Dane kontaktowe
http://www.mondial-assistance.pl
anna.nowak@mondial-assistance.pl
ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa

Kogo szukamy
Szukamy zaangażowanych ludzi. Cenimy zarów-
no wysokie kompetencje, jak i pozytywne nasta-
wienie.

Sposób aplikowania:
Sposób aplikowania: Aplikuj przez:
 www.modelgroup.com/pl/about/ofertypracy lub 
praca.pl

Model Opakowania Sp. z o.o. istnieje w Polsce od 
1997 r. Jesteśmy czołowym producentem opa-
kowań tekturowych, które powstają  w trzech 
nowoczesnych, stale rozwijających się zakładach 
produkcyjnych w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej 
Soli. Produkujemy opakowania spełniające naj-
surowsze wymagania rynku, poczynając od tych 
najprostszych, po te najbardziej wyrafinowane. 
Zatrudniamy ponad 650 osób i wciąż inwestując 
poszukujemy zaangażowanych pracowników.

Dane kontaktowe
http://www.modelgroup.com/pl
rekrutacja.mtw@modelgroup.com
ul. Duńska 1, 05-152 Czosnów/Warszawa

Branża: Produkcja
http://www.modelgroup.com/pl

Model Opakowania

Branża: Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne  
 http://www.mondial-assistance.pl

Mondial Assistance OEX Business Services

Branża: Handel i Sprzedaż 
http://oex.pl

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim ryn-
ku podmiotów specjalizujących się w nowocze-
snych usługach dla biznesu. Działamy w czterech 
segmentach operacyjnych: E-biznes, Zarządzanie 
dokumentami i obsługa klienta, Wsparcie sprze-
daży oraz Zarządzanie sieciami punktów sprze-
daży detalicznej.
W skład Grupy kapitałowej wchodzi spółka domi-
nująca OEX S.A. oraz spółki zależne, między inny-
mi: Divante, ArchiDoc, Cursor i Tell.

Dane kontaktowe
http://oex.pl
hr@oex.pl
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Kogo szukamy
Kasjerów- sprzedawców (różne etaty), Zastępców 
kierowników sklepów, Kierowników sklepów

Kogo szukamy
http://oex.pl

Sposób aplikowania:
Nasze aktualne ogłoszenia znajdziesz na stro-
nach:
www.pepco.pl/kariera
www.praca.pl

Sposób aplikowania:
Sposób aplikowania: hr@oex.pl

PEPCO jest największą siecią handlową (poza 
FMCG) na polskim rynku. Oferujemy odzież dla 
całej rodziny i produkty dla domu w najniższych 
cenach. Jesteśmy najpopularniejszym sprzedaw-
cą odzieży dziecięcej i wiodącym dostawcą arty-
kułów dekoracyjnych. Rozwijamy się nieustannie 
od kilkunastu lat, zarządzamy siecią już ponad 
700 sklepów w całej Polsce. Nasz sukces osiąga-
my dzięki ludziom i ich zaangażowaniu.

Dane kontaktowe
http://www.pepco.pl
rekrutacja@pepco.eu
ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań

Pepco Poland

Branża: Handel i Sprzedaż 
http://www.pepco.pl
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Kogo szukamy
Praca.pl poszukuje profesjonalistów w obszarze 
sprzedaży, SEO oraz IT, a także stażystów.
Szczegóły programu „Staż w sprzedaży”: 
www.ad.praca.pl/staz

Sposób aplikowania:
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem 
portalu Praca.pl, poprzez aplikowanie na oferty 
pracy.

Jesteśmy jednym z wiodących polskich serwisów 
rekrutacyjnych. W naszych biurach w Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach  
i Wrocławiu zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Nasz 
zespół składa się z osób ambitnych, zaangażo-
wanych i zdyscyplinowanych, czerpiących radość  
i satysfakcję z codziennej pracy.

Dane kontaktowe
http://www.praca.pl
biuro@praca.pl
ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

Kogo szukamy
Oferujemy zatrudnienie na niemiecką umowę  
o pracę. Poszukujemy pracowników z branży: bu-
dowlanej, przemysłowej, produkcyjnej oraz moto-
ryzacyjnej.

Sposób aplikowania:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
aplikacji na adres: rekrutacja@personalpilot.pl 
lub kontakt telefoniczny: +48 122 100 221

PersonalPilot jest dynamicznie rozwijającą się 
polsko-niemiecką agencją pracy i doradztwa per-
sonalnego z siedzibą w Krakowie. Specjalizujemy 
się w rekrutowaniu kandydatów dla pracodaw-
ców Niemieckich w branżach: budowlanej, prze-
mysłowej, produkcyjnej oraz motoryzacyjnej. Po-
siadamy uprawnienia Krajowego Rejestru Agencji 
Zatrudnienia KRAZ nr 15273. W swojej pracy kie-
rujemy się uczciwością, rzetelnością oraz zasada-
mi etyki.

Dane kontaktowe
http://personalpilot.pl
rekrutacja@personalpilot.pl
ul.Majowa 7, 31-464 Kraków

Branża: Agencje zatrudnienia 
http://personalpilot.pl

PersonalPilot

Branża: Internet, Multimedia, Media 
http://www.praca.pl

Praca.pl Provident Polska 

Branża: Finanse / Bankowość 
http://kariera-provident.pl

Kogo szukamy
Szukamy dynamicznych i komunikatywnych osób 
na stanowisko Konsultanta Telefonicznego.  Do-
łącz do  nas już dziś!

Sposób aplikowania:
Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszym 
Biurze Obsługi Klienta APLIKUJ. Więcej informacji  
na:  www.kariera-provident.pl

Provident Polska S.A jest częścią grupy finanso-
wej International Personal Finance. Firma jest 
notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. IPF działa w 12. krajach na 
całym świecie. Provident jest największą firmą na 
rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych.
Firma jest czterokrotnym laureatem procesu cer-
tyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015 i 2016).

Dane kontaktowe
http://kariera-provident.pl
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Kogo szukamy
Obecnie poszukujemy osób, które będą aktywnie 
uczestniczyć w budowaniu naszej sieci sprzedaży 
w kraju.

Sposób aplikowania:
ApIikuj na www.kariera-prudential.pl i dołącz do 
ponad 700 Przedstawicieli Prudential w Polsce.

Prudential plc to brytyjska grupa spółek z sek-
tora usług finansowych, obsługująca 26 milio-
nów klientów i zarządzająca aktywami o warto-
ści ponad 363 miliardów funtów (dane na dzień 
30.06.2012) w krajach Azji, Ameryki Północnej  
i Europy. Akcje Grupy notowane są na świato-
wych giełdach w Londynie, Hong Kongu, Singapu-
rze i Nowym Jorku. 
Gwarancją naszego sukcesu są talenty, ambicje 
i zaangażowanie naszych pracowników i partne-
rów.

Dane kontaktowe
http://www.prudential.pl
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Prudential Polska 

Branża: Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne 
http://www.prudential.pl
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Kogo szukamy
Highly motivated calibers to work with us in the 
below departments:
Human resources, Training, Operations, Com-
mercial

Sposób aplikowania:
CV

Raya Contact Center is a world class Business 
Process Outsourcing Service Provider offering 
contact center services, back office services, insi-
de sales channel management and professional 
services supporting 25 different languages   from 
8 contact center facilities across 3 continents 
from Egypt, Poland and UAE

Dane kontaktowe
http://www.rayacc.com
careers_pl@rayacorp.com
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warsaw

Branża: Telekomunikacja i Informatyka  
http://www.infor.pl

Raya Contact Center Europe

Kogo szukamy
Szukamy wszystkich osób, które chciałyby zmie-
nić zawód, zdobyć nowe umiejętności oraz szu-
kają i chcą wziąć udział w szkoleniach zawodo-
wych.

Sposób aplikowania:
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana kur-
sami programowania napisz do nas maila: reak-
tor@pwn.pl lub zadzwoń: 500 120 159

Reaktor PWN został stworzony z myślą o każdym, 
kto chce zmienić swój zawód. Biorąc udział w na-
szych kursach, zdobędziesz wiedzę
i umiejętności, aby móc pracować w zawodzie 
programisty. Mamy przygotowane autorskie 
programy kursów i korzystając z wieloletniego 
doświadczenia PWN wiemy, jak nauczyć Cię pro-
gramowania. Współpracując z firmami rekruta-
cyjnymi, pomagamy po ukończeniu kursu znaleźć 
staż lub pracę w branży IT. Jesteśmy częścią Gru-
py PWN. 

Dane kontaktowe
https://www.reaktor.pwn.pl
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Branża: Doradztwo / Konsulting  
https://www.reaktor.pwn.pl

Reaktor PWN Sitel Polska 

Branża: Doradztwo / Konsulting 
http://www.sitel.com

Kogo szukamy
Customer Service Professional z językiem pol-
skim, angielskim, niemieckim, francuskim, wło-
skim, hiszpańskim, bułgarskim i innymi.

Sposób aplikowania:
Tu można wysłać CV:
Rekrutacja4@sitel.com
Przez: www.jobs.sitel.com
Przez: Facebook.com/sitelpolska
Możesz też zadzwonić pod +48 22 411 17 00 

Outsourcingowe contact center zatrudniające  
w Warszawie ponad 850 osób oraz 73000 na ca-
łym świecie.
Z Warszawy wspieramy klientów największych 
światowych marek w 22 językach w 32 krajach.
W Sitel większość stanowisk managerskich obsa-
dzane jest przez pracowników, którzy zaczynali 
karierę w firmie od stanowiska Customer Service 
Professional. To doskonale miejsce na rozpoczę-
cie kariery zawodowej.
Nasi pracownicy wiążą się z nami na lata.

Dane kontaktowe
http://www.sitel.com
Rekrutacja4@sitel.com
ul. Wołoska 7, 02-675, Warszawa

Kogo szukamy
Profesjonalistów, którzy mają predyspozycje do 
pracy w administracji: rzetelnych, lojalnych wo-
bec państwa i życzliwych dla obywatela.

Sposób aplikowania:
Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkuren-
cyjny. Oferty pracy dostępne są na stronie nabo-
ry.kprm.gov.pl i w BIP konkretnego urzędu.

Służba cywilna to blisko 120 tys. osób zatrud-
nionych w administracji rządowej. Naszym ce-
lem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowa-
nia państwa, niezależnie od sytuacji politycznej  
i zmian rządów.
Pracujemy w ok. 1900 urzędach: ministerstwach, 
urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich 
oraz wojewódzkiej i powiatowej administracji 
rządowej. Zadania służby cywilnej są różnorodne  
i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego ży-
cia.

Dane kontaktowe
https://nabory.kprm.gov.pl
dsc@kprm.gov.pl
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Służba cywilna

Branża: Administracja publiczna
https://nabory.kprm.gov.pl
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Kogo szukamy
Testerów Gier z jęz. Angielskim na poziomie min.
B2
Customer Support Agent z jęz. Francuskim/Nie-
mieckim/Włoskim/Hiszpańskim (B2) oraz Angiel-
ski (C1)

Sposób aplikowania:
Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w Testronic, 
wyślij swoje CV (z klauzulą o ochronie danych 
osobowych) na adres: praca@testroniclabs.com.

Firma Testronic Sp. z o.o. jest od 16 lat jednym  
z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu te-
stowania jakości produktów multimedialnych 
m.in. testowania funkcjonalnego i lokalizacyjnego 
gier wideo, compliance oraz przeprowadzania te-
stów kompatybilnościowych.  Jesteśmy firmą mię-
dzynarodową o niepowtarzalnej atmosferze pra-
cy, tworzonej przez prawdziwych pasjonatów gier  
z całego świata. Dołącz do nas!

Dane kontaktowe
http://www.testroniclabs.com
praca@testroniclabs.com
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

Kogo szukamy
Sprzedawca Sprzedaży Internetowej, Dostawca 
Sprzedaży Internetowej (Kierowca), Kierownik 
Stoiska, Doradca Klienta, Piekarz.

Sposób aplikowania:
Formularz aplikacyjny online na stronie:
www.tesco.pl/kariera.

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

Dane kontaktowe
http://www.tesco.pl/kariera
ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków

Branża: Handel i Sprzedaż 
http://www.tesco.pl/kariera

Tesco Polska

Branża: Telekomunikacja i Informatyka 
http://www.testroniclabs.com

Testronic TP Teltech

Branża: Telekomunikacja i Informatyka 
http://www.tpteltech.pl

Kogo szukamy
Wykwalifikowanych Specjalistów i Techników  
z branży telekomunikacji oraz Absolwentów kie-
runków teletechnicznych i teleinformatycznych.

Sposób aplikowania:
Jeśli chcesz rozwijać się razem z nami - przyślij 
nam swoje CV i list motywacyjny na adres: 
kariera@tpteltech.pl

Firma TP TELTECH Sp. z o.o. istnieje od 2001 
roku. Głównym obszarem naszej działalności 
jest dostarczanie Klientom z sektora B2B najno-
wocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych  
i teleinformatycznych.
Oferujemy usługi obejmujące projektowanie, bu-
dowę utrzymanie i serwisowanie infrastruktury 
teletechnicznej, systemów zabezpieczeń elek-
tronicznych i monitoringu. Posiadamy świadec-
two bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego 
stopnia oraz koncesję MSWiA

Dane kontaktowe
http://www.tpteltech.pl
kariera@tpteltech.pl
ul. Bartłomieja 2, 02-683 Warszawa

Proponujemy możliwość skorzystania m.in. z:

-  staży pozwalających na zdobycie doświadczenia 
i umiejętności zawodowych:

http://www.up.warszawa.pl/index.php/
pracodawcy/formy-wsparcia/staze ,

-  dedykowanych staży dla grupy wiekowej 30 
minus:

http://www.up.warszawa.pl/projekt30minus ,

-  bonów umożliwiających podjęcie stażu, pracy 
lub szkolenia,

- programu „PRACA DLA MŁODYCH” (30 minus).

WSZYSTKIE NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE!
Infolinia: 19524

Dane kontaktowe
http://www.up.warszawa.pl
sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
ul. Grochowska 171b, 04-111 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Branża: Administracja publiczna 
http://www.up.warszawa.pl
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Kogo szukamy
Poszukujemy pracowników do naszych salonów 
sprzedaży na terenie całego kraju oraz do centrali 
firmy znajdującej się w Krakowie.

Sposób aplikowania:
Kandydaci zainteresowani pracą powinni przesłać 
swoje CV każdorazowo na interesujące ich 
ogłoszenie, które widnieje w internecie.

Wólczanka szyje koszule od pokoleń. Lata do-
świadczeń uczyniły tę markę ekspertem w swojej 
dziedzinie oraz liderem na polskim rynku. Klu-
czowym produktem Wólczanki są koszule uszyte  
z najlepszej jakości tkanin sprowadzanych od re-
nomowanych światowych producentów. 
Wólczanka to marka należąca do Vistula Group, 
w skład której wchodzą również Vistula, W.Kruk 
oraz Deni Cler.

Dane kontaktowe
http://www.vistulagroup.pl
sekretariat@vistulagroup.pl
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Kogo szukamy
Spedytor Międzynarodowy, Asystent Spedytora,
Dyspozytor Transportu Międzynarodowego,
Handlowiec branży TSL, Pracownik biurowy
Magazynier, Kierowca C+E

Sposób aplikowania:
praca@vesta-polska.com

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą sze-
roki wachlarz usług logistycznych. 
Specjalizujemy się w takich dziadzinach jak: Spe-
dycja Międzynarodowa, Spedycja Krajowa, Trans-
port Własny, Magazyny, Agencja Celna.
Od kilkunastu lat zajumjemy pozycję lidera lo-
gistycznego na rynkach Europy środkowej  
i wschodniej, Rosji i krajów WNP.

 

Dane kontaktowe
http://www.lcvesta.com, praca@vesta-polska.com
Kopytów 44B, 05-870 Błonie 
ul. Zgadki 21, 02-227 Warszawa

Branża: Logistyka  
http://www.lcvesta.com

Vesta Polska 

Branża: Handel i Sprzedaż 
http://www.vistulagroup.pl

Wólczanka Wyjątkowy Prezent

Branża: Handel i Sprzedaż
https://www.wyjatkowyprezent.pl

Kogo szukamy
Account Manager B2B, Specjalista ds. administra-
cji personalnej, Specjalista ds. marketingu e-com-
merce, Doradca ds. przeżyć

Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
praca@wyjatkowyprezent.pl z zaznaczeniem 
nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Wyjątkowy Prezent jest pierwszą oraz największą 
w Polsce firmą oferującą prezenty w formie prze-
żyć. Skok ze spadochronem, jazda Lamborghini 
czy kolacja w ciemności - to nasz chleb powsze-
dni. Działamy w 9 krajach, a w Polsce posiadamy 
ponad 30 własnych punktów sprzedaży. Nasze 
prezenty można zrealizować na terenie całego 
kraju! Dotychczas spełniliśmy marzenia ponad 
300 000 osób. Sprawdź naszego bloga i zobacz 
jak wygląda praca marzeń.

Dane kontaktowe
https://www.wyjatkowyprezent.pl
praca@wyjatkowyprezent.pl
ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa

Kogo szukamy
Zależy nam na współpracy z pasjonatami moto-
ryzacji, którzy, na co dzień marzą o pracy blisko 
pojazdów różnych marek i modeli samochodów.

Sposób aplikowania:
Zachęcamy do przesyłania dokumentgów 
aplikacyjnych za pośrednictwem adresu e-mail: 
rekrutacja@aaaauto.pl.

Jesteśmy największą firmą w Europie Środkowej 
zajmującą się sprzedażą używanych samocho-
dów. Działamy na rynku od 1992 roku. Jesteśmy 
też najszybciej rosnącą środkowoeuropejską fir-
mą w naszej branży. Specjalizujemy się w pozy-
skiwaniu najwyższej jakości samochodów i ofero-
waniu ich za najniższą cenę na rynku.

Dane kontaktowe
http://www.aaaauto.pl/pl/jobs.php
rekrutacja@aaaauto.pl
ul. Okulickiego 3, 05-500 Piaseczno

Autocentrum AAA Auto

Branża: Motoryzacja 
http://www.aaaauto.pl/pl/jobs.php
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Creamfinance Poland 

Branża: Finanse / Bankowość
http://www.creamfinance.com

Kogo szukamy
1. Specjalsita windykacji telefonicznej
2. Specjalistów windykacji prawnej
3. Specjalsitów sprzedaży i obsługi klienta
4. Specjalistów wsprcia IT

Sposób aplikowania:
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
praca@wyjatkowyprezent.pl z zaznaczeniem 
nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Creamfinance Poland Sp. z o.o. (nasze marki to 
lendon.pl, efino.pl, extraportfel.pl) to innowacyj-
na firma z branży konsumenckich usług finanso-
wych, która wchodzi w skład międzynarodowej 
grupy Creamfinance. Oferujemy jedne z najszyb-
szych i najbardziej elastycznych pożyczek online 
w takich krajach jak Polska, Czechy, Łotwa, Gru-
zja, Dania i Meksyk. W dalszym ciągu rozszerza-
my swoją działalność na nowych rynkach.

Dane kontaktowe
http://www.creamfinance.com
kariera@creamfinance.pl
ul. Marcina Kasprzaka 2/8, Warszawa
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