X GIEŁDA PRACY
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
-oferta uczestnictwa

Opole, 12.04.2019

Szanowni Państwo!
Nadszedł dla nas wyjątkowy czas przygotowań do Giełdy Pracy - największego wydarzenia tego typu
na Uniwersytecie Opolskim. Przed sobą mają Państwo tegoroczną ofertę uczestnictwa w kolejnej edycji
organizowanej przez Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
12. kwietnia 2019 roku - tego dnia uczestnicy Giełdy Pracy będą mogli spotkać pracowników, 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.
W tym roku Giełda Pracy jest dla nas wydarzeniem szczególnie ważnym z przynajmniej dwóch względów.
Po pierwsze, tegoroczna edycja to nasz jubileusz. Wspólnie z Państwem mamy okazję organizować
to największe - dla naszej jednostki - przedsięwzięcie od 10 lat. Osobiście bardzo cieszy mnie Państwa
niesłabnące zainteresowanie, które mam przyjemność obserwować od blisko 4 lat. W tym czasie zarówno
rynek pracy, jak i profil studenta, absolwenta nieustannie się zmieniał, a Państwo jako przedstawiciele
instytucji poszukujących wśród naszych studentów swoich przyszłych pracowników macie tego największą
świadomość.
Ponieważ chcemy wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy zrealizować w tym roku
badanie wśród studentów, na podstawie którego wydane zostaną rekomendacje dla pracodawców pt.
Czego oni właściwie chcą? Oczekiwania studentów Uniwersytetu Opolskiego względem
pracodawców. Naszym celem jest zdiagnozowanie potrzeb studentów, a także umiejscowienie Państwa
oferty i ewentualne przekształcenie dotychczas podejmowanych działań w skuteczne punkty, dzięki
którym osiągną Państwo satysfakcjonujące wyniki.
Po drugie, od 4 lat realizujemy Giełdę Pracy w dwóch modułach: w godzinach porannych spotykamy się
na części targowej, a popołudniu na części networkingowej. W tym roku ponownie decydujemy się powielić
ten model i w godzinach popołudniowych spotkamy się z Państwem - Wystawcami zainteresowanymi
pakietem plus.
Celem spotkania będzie przedstawienie propozycji rozwiązań wypracowanych przez studentów
Uniwersytetu Opolskiego w trakcie warsztatów deliberatywnych. Omówienie proponowanych rozwiązań
odbędzie się przy wsparciu merytorycznym zespołu ekspertów Uniwersytetu Opolskiego oraz z udziałem
Państwa - pracodawców.
Dodatkowo, dla posiadaczy pakietu plus przewidzieliśmy opracowanie rekomendacji, które przygotuje
zespół badaczy, a które zostaną wydane po Giełdzie Pracy oraz indywidualne konsultacje w dowolnie
wybranym terminie. Posiadacze pakietu plus mogą liczyć także na wsparcie w zorganizowaniu akcji
promocyjnej w dowolnym wybranym terminie na terenie Uniwersytetu Opolskiego.
Każdego roku Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego prowadzi badanie pracodawców
dotyczące zainteresowania różnymi formami współpracy z uczelnią oraz zapotrzebowaniem na
kompetencje na rynku pracy. W tym roku nasze standardowe postanowiliśmy uzupełnić o punkt widzenia
działania uzupełni badanie zainteresowania formami współpracy i potrzeb studentów Uniwersytetu
Opolskiego.
Dziesiąta, jubileuszowa Giełda Pracy odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w Budynku Głównym Uniwersytetu
Opolskiego przy ul. Oleskiej 48. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło blisko 1200 osób.
Życzę sobie i Państwu aby tegoroczna edycja była równie udana jak poprzednie.
W imieniu zespołu
Akademickiego Centrum Karier
Karolina Trościanka
p.o. kierownik

ORGANIZATOR
Akademickie Centrum Karier
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 87A, pok. 29 (DS. Mrowisko)
45-061 Opole
tel. 77/452 70 54,
e-mail: kariera@uni.opole.pl

X EDYCJA GIEŁDY PRACY
●
Lokalizacja w centrum Opola na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego;
●
Sale 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 Pracy;
●
Gwarancja miejsca parkingowego na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego;
●
PAKIET PLUS: rekomendacje dla pracodawców „Czego oni właściwie chcą? Oczekiwania
studentów Uniwersytetu Opolskiego względem pracodawców”.

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 na na stronie: 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 X 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.
Wykupienie opcji PAKIET PLUS oznacza otrzymanie rekomendacji dla pracodawców pt. „Czego oni
właściwie chcą? Oczekiwania studentów Uniwersytetu Opolskiego względem pracodawców”
wraz z omówieniem wyników.

OFERTA DLA WYSTAWCÓW

PAKIET KORZYŚCI
standardowy rozmiar stoiska (2m²) + stolik (50x50x110cm)
+ 2 krzesła
standardowy rozmiar stoiska (2m²) + 2 stoliki (50x50x110cm )
+ 4 krzesła
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)
możliwość własnego zaaranżowania stoiska
zamieszczenie logotypu firmy w materiałach promujących
informacje na stronach internetowych (UO, ACK, partnerów
medialnych) i w mediach społecznościowych
dostęp do salek spotkań
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możliwość przeprowadzenia warsztatów/ szkolenia/ prelekcji w
trakcie X Giełdy Pracy

X

X

możliwość przeprowadzenia warsztatów/ szkolenia/ prelekcji w
trakcie X Giełdy Pracy dla studentów kierunków obcojęzycznych

X
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informacja o firmie w katalogu wydanym po giełdzie
(nowoczesna wersja elektroniczna)
informacja o firmie na stronie www

X

X

X
X
X
X
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X
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zamieszczenie logotypu firmy wraz z przekierowaniem na
stronie ACK i artykuł sponsorowany
zamieszczenie wpisu dot. firmy na stronie wydarzenia na
Facebooku
roll-up i materiały promocyjne w biurze i/lub sali szkoleniowej
ACK po zakończeniu X GP (do końca czerwca 2019 roku)

X

możliwość prezentacji firmy na uczelni w wybranym terminie po
X GP
możliwość zorganizowania wizyty studyjnej
poczęstunek kawowy
ciepły posiłek w przerwie pomiędzy częścią targową a
networkingową;

X

PAKIET PLUS:
Rekomendacje dla pracodawców:
Czego oni właściwie chcą? Oczekiwania studentów
Uniwersytetu Opolskiego względem pracodawców

X
X

X
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do ceny
pakietu
należy
doliczyć
200 złotych

do ceny
pakietu
należy
doliczyć
200 złotych

X
X
X
X
rekomendacje
są w cenie
pakietu

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

KIEDY I GDZIE?

12.04.2019 roku
w godz. 10:00-13:00 i 15:00-16:30**
część targowa:
godz. 10:00 – 13:00 (stoiska udostępnione będą od godziny 9:00);
Adres:
Hol Budynku Głównego Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleskiej 48
45-052 Opole
**część networkingowa:
godz. 15:00 – 16:30 część zamknięta dla pracodawców z PAKIETEM PLUS:
Przedstawienie i omówienie wyników badania pt. „Czego oni właściwie chcą? Oczekiwania studentów
Uniwersytetu Opolskiego względem pracodawców”.
Adres:
Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 95
45-061 Opole

Jak trafić?

Mamy nadzieję, że w tym dniu będą Państwo razem z nami!

Zgłoszenie udziału:
W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie do dnia 07.03.2019 roku elektronicznego formularza
znajdującego się poniżej:

Zgodnie z regulaminem, do dnia 08.03.2019 roku otrzymają Państwo potwierdzenie zakwalifikowania
się do udziału w X Giełdzie Pracy. Opłatę za udział w Giełdzie Pracy należy uiścić w terminie do dnia
14.03.2019 roku.

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

Ważne terminy:
Do dnia 07.03.2019r. - rejestracja wystawców X Giełdy Pracy;
Do dnia 08.03.2019r. - potwierdzenie zakwalifikowania udziału w X Giełdzie Pracy;
Do dnia 23.03.2019r. - uiszczenie opłaty za udział w X Giełdzie Pracy;

