IX GIEŁDA PRACY
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
-oferta uczestnictwa

Opole, 18.04.2018

Szanowni Państwo,
jest nam bardzo miło zaprosić Państwa do udziału w IX edycji Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego.
Organizacja Giełdy Pracy na stałe wpisała się w harmonogram działań Uniwersytetu Opolskiego,
a każda kolejna edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Co roku organizując to wydarzenie staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników –
studentów i absolwentów oraz Państwa – wystawców.
Giełda Pracy to miejsce gdzie uczestnicy mogą spotkać pracowników prężnie rozwijających się firm,
zapoznać z ofertami pracy i wymaganiami w procesie rekrutacyjnym, a Państwo – Wystawcy
zorientować się w możliwościach i umiejętnościach potencjalnych kandydatów aplikujących
na wybrane stanowiska oraz nawiązać kontakt i współpracę z pracownikami Uniwersytetu
Opolskiego.
Tegoroczna IX Giełda Pracy zorganizowana zostanie w poszerzonej formule. Podzielona zostanie na II
części: od godziny 10:00 do 13:00 odbywać się będą targi pracy – prezentacje firm, szkolenia
i warsztaty dla studentów, natomiast w godzinach popołudniowych, od 15:00 do 17:00 chcemy
zorganizować panel z udziałem pracodawców pn. Brak znajomości języka polskiego w biznesie kompetencje i zatrudnienie studentów międzynarodowych, a zapotrzebowanie opolskich
inwestorów.
IX edycja Giełdy Pracy odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku w Budynku Głównym Uniwersytetu
Opolskiego przy ul. Oleskiej 48. W zeszłym roku w naszej Giełdzie wzięło udział blisko 2000 osób,
także i tego roku spodziewamy się zainteresowania uczestników.
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gwarantowana frekwencja uczestników;
lokalizacja w centrum Opola na terenie kampusu UO z gwarancją miejsca parkingowego;
salki spotkań umożliwiające kameralną rozmowę z kandydatami;
możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczestników;
reklama w lokalnych mediach;
promocja wydarzenia na stronie www Uniwersytetu Opolskiego, na portalach
społecznościowych, newsletter do studentów i absolwentów oraz promocja w mediach
studenckich;
przygotowani studenci i absolwenci do uczestnictwa w giełdzie.

GRUPA DOCELOWA
Studenci I i II stopnia studiów, absolwenci i doktoranci dziewięciu wydziałów Uniwersytetu
Opolskiego (Ekonomiczny, Filologiczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Przyrodniczo-Techniczny,
Chemii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Teologiczny, Sztuki). Z kierunkami kształcenia
na Uniwersytecie Opolskim można zapoznać się tutaj: ects.uni.opole.pl/pl/:

UCZESTNICY
●
●
●
●
●

przedsiębiorstwa małego, średniego i dużego sektora zorientowane na pozyskanie kadry
ze środowiska akademickiego;
instytucje rynku pracy (urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy);
organizacje studenckie;
instytucje wspierające przedsiębiorczość;
organizacje pozarządowe

Dla zainteresowanych udziałem w IX Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego przygotowaliśmy ofertę
uczestnictwa w wydarzeniu. Chcielibyśmy dać Państwu możliwość wyboru najodpowiedniejszej opcji,
dlatego przygotowaliśmy dla Państwa III warianty uczestnictwa. W ramach każdego z nich
zapewniamy promocję w mediach lokalnych, reklamę przed i po wydarzeniu oraz obsługę i pomoc
w trakcie.
OFERTA DLA WYSTAWCÓW

PAKIET KORZYŚCI
standardowy rozmiar stoiska (2m²) + stolik (50x50x110cm)
+ 2 krzesła
standardowy rozmiar stoiska (2m²) + 2 stoliki (50x50x110cm )
+ 4 krzesła
wyłączność tytułu
możliwość wyboru miejsca na stoisko
pierwszeństwo wyboru stoiska w najbardziej dogodnym i
eksponowanym miejscu
dostęp do bezprzewodowego internetu
bezpłatny parking
dostęp do gniazdka elektrycznego (230V)
dostęp do salek spotkań
poczęstunek kawowy
możliwość własnego zaaranżowania stoiska
zamieszczenie logotypu firmy w materiałach promujących
informacje na stronach internetowych (UO, ACK, partnerów
medialnych) i w mediach społecznościowych
możliwość przeprowadzenia warsztatów, szkolenia w trakcie
IX Giełdy Pracy
możliwość organizacji warsztatów, szkolenia dla studentów
kierunków obcojęzycznych
informacja o firmie w katalogu wydanym po giełdzie
(nowoczesna wersja elektroniczna)
informacja o firmie w katalogu i artykuł sponsorowany w
katalogu (nowoczesna wersja elektroniczna);
udział w II części IX GP UO (debata, część networkingowa)
zamieszczenie logotypu firmy wraz z przekierowaniem na
stronie ACK
zamieszczenie postu dot. firmy na stronie wydarzenia na
Facebooku
roll-up i materiały promocyjne w biurze i/lub sali szkoleniowej
ACK po zakończeniu IX GP (do końca czerwca 2018 roku)
możliwość prezentacji firmy na uczelni w wybranym terminie
po IX GP
możliwość zorganizowania wizyty studyjnej

Wystawca
250 zł netto

Partner
400 zł netto

Patron honorowy
3000 zł netto
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ciepły posiłek w przerwie pomiędzy częścią targową a
networkingową;

x

Możliwość indywidualnego zaaranżowania przestrzeni targowej wymaga wcześniejszych ustaleń.
Uczestnictwo w giełdzie wymaga uiszczenia opłaty oraz akceptacji Regulaminu uczestnictwa.

KIEDY? 18.04.2018 r. godz. 10:00 – 13:00 część targowa (stoiska udostępnione będą od godziny
9:00); 15:00 – 17:00 część networkingowa
GDZIE? Budynek Główny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48, zlokalizowany na kampusie
Uniwersytetu Opolskiego.
JAK TRAFIĆ?

Mamy nadzieję, że w tym dniu będą Państwo razem z nami! W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie
do dnia 15.03.2018 roku elektronicznego formularza znajdującego się poniżej:

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w IX Giełdzie Pracy otrzymają Państwo do dnia
16.03.2018 roku. Opłatę za udział w Giełdzie Pracy należy uiścić w terminie do dnia 23.03.2018 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Akademickim Centrum Karier: 77 452 70 54/
kariera@uni.opole.pl, osoba do kontaktu: Karolina Trościanka

