Informacja prasowa

Lublin, 20.02.2013.

Studencie! Najwyższy czas przygotować się do biegu, w którym nagrodą będzie najwyższa stawka –kariera!

Pomyśl o lepszym jutrze już dziś!
Kolejna edycja Dni Kariery, przygotowana przez organizację studencką AIESEC nadchodzi wielkimi
krokami. W tym roku odbędą się 4 marca, w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.
Od godz. 9 do 16 studenci będą mogli zapoznać się ofertami i wymaganiami pracodawców,
a pracodawcy będą mieli szansę wypromowania swoich praktyk, staży i pracy wśród studentów.
Studia to niezapomniany okres w życiu młodego człowieka, który niestety bardzo szybko mija.
Dlatego już teraz żacy powinni mieć na uwadze to, co czeka na nich po ukończeniu edukacji uniwersyteckiej.
Dni Kariery to niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się jak wygląda i co oferuje obecny rynek pracy.
W wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt największych i najprężniej rozwijających się firm z całej
Polski. Tego jednego dnia na hali Globus będą gościć pracownicy najbardziej znaczących przedsiębiorstw
na rynku. Ich zadaniem będzie informowanie studentów o tym, jak wygląda ich praca „od kuchni”, w jakich
praktykach czy stażach studenci mogą wziąć udział oraz jakich umiejętności i kwalifikacji oczekują
pracodawcy. Dodatkowo pracownicy będą mogli podpowiedzieć jak poprawnie napisać CV i list motywacyjny
oraz jakie dodatkowe umiejętności są wysoko cenione u przyszłych pracowników.
Data 4 marca bezapelacyjnie powinna być wpisana do kalendarza każdego studenta, który myśli
o swojej przyszłości .Będzie to wydarzenie z otwartymi na współpracę pracodawcami, chętnymi do pomocy
pracownikami oraz przede wszystkim - z gotowymi na nowe wyzwania studentami. Ponadto uczestnicy
mogą liczyć na różnorodne gadżety i bonusy rozdawane podczas imprezy przez przedstawicieli firm.
- Mamy nadzieję, że żaden student z Lubelszczyzny nie przegapi tej niepowtarzalnej okazji, by
zorientować się jak wygląda obecny rynek pracy i przekonać się, że przedsiębiorcy naprawdę poszukują
kompetentnych i wykształconych pracowników. Na halę Globus w godz. 9-16 wstęp będzie wolny i nikogo
nie może zabraknąć – informuje Maciej Niezgoda, koordynator Dni Kariery.
Dni Kariery zostały objęte patronatem honorowym przez Rektorów największych uczelni w Lublinie
oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.dnikariery.pl oraz facebookowym fanpage’u
https://www.facebook.com/DniKariery
###
Kontakt dla Mediów:
Paweł Czeluśniak
Marketing w projekcie Dni Kariery
e-mail: pawel.czelusniak.aiesec@gmail.com
tel.: 508 229 885
Czym jest AIESEC ?
AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca około 86 000 członków. AIESEC działa
w 113 krajach, na 2400 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego
potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach
i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość
kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy
dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość
stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
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