WYDARZENIA ONLINE

MINI DNI KARIERY WSEI
Kraków, 21 -24 kwietnia 2020 r.
Young Tech Festiwal
Kraków, 24 kwietnia 2020 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

O wydarzeniach…

www.biurokarier.wsei.edu.pl/minidnikariery

Tegoroczna, już piąta edycja Mini Dni Kariery, realizowana jest razem

Mini Dni Kariery

z Young Tech Festiwal. W ramach Mini Dni Kariery zaplanowaliśmy

Data: 21-24 kwietnia 2020 r., godz. 16:00 – 19:00

aktywne szkolenia połączone z prezentacją ﬁrm. Jako, że sytuacja

Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Krakowie

epidemiologiczna w naszym kraju jest zmienna i nakłada wiele

Uczestnicy: studenci i absolwenci WSEI, słuchacze Szkoły Programowania WSEI,
słuchacze studiów podyplomowych

ograniczeń, oba wydarzenia przeprowadzimy online. Tradycyjne
metody rekrutacji przestały być skuteczne (ogłoszenia na portalach,
na własnej stronie), organizacje zaczęły poszukiwać alternatywnych
metod pozyskania pracowników. Jedną z nich jest taktyczne podejście
do

rekrutacji.

Podczas

szkoleń/warsztatów

możecie

Państwo

przeprowadzić wstępną rekrutację swoich przyszłych pracowników,
www.ytf.wsei.edu.pl

a przede wszystkim zaprezentować możliwości współpracy.
Na zwieńczenie Mini Dni Kariery zapraszamy do udziału w debacie
w ramach Young Tech Festiwal. Young Tech Festival to piąta już edycja
corocznej konferencji IT, zainicjowanej we współpracy z Microsoft,
prowadzona przez młodych ludzi sukcesu dla młodszych entuzjastów
nowych technologii.

Young Tech Festiwal
Data: 24 kwietnia 2020 r., godz. 16:00 – 18:30
Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Krakowie
Uczestnicy: studenci i absolwenci WSEI, słuchacze Szkoły Programowania WSEI,
słuchacze studiów podyplomowych

Możliwości

Mini
Dni Kariery
Możliwość przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz
rozmowy ze studentami, przedstawienia swoich ofert pracy,
praktyk, staży, wymagań dotyczących stanowisk.
Specjalna ścianka online z ofertami pracy i praktyk/staży ﬁrm
biorących udział w wydarzeniu, po evencie udostępniona na
terenie uczelni.
Konsultacje online z doradcą zawodowym.

Okazja do zrealizowania przez Państwa profesjonalistów
interesujących dla studentów warsztatów, szkoleń i prelekcji
z zakresu kompetencji miękkich oraz umiejętności twardych.
Warsztaty będą odbywać się online poprzez narzędzie Microsoft
Teams. Prowadzącym nie posiadającym konta zostanie
udostępniony login tymczasowy. Promocja warsztatów i zbieranie
zapisów na warsztaty realizowane będą przez Biuro Karier WSEI.

Young Tech
Festiwal
Young Tech Festiwal to miejsce, w którym m.in. studenci mogą zainspirować się
wprost od branżowych liderów znających tajniki biznesu IT. Główną ideą tego
wydarzenia jest rozwój postawy biznesowej wśród młodych. Motywujemy się do
nabywania wiedzy, ale także do tworzenia własnych aplikacji, rozwijania technologii
lub tworzenia rozwiązań, które rozwiążą problemy dotąd nierozwiązane. Uczestnicy
debaty mają duże doświadczenie w tym w skali międzynarodowej, często dzielą się
swoją wiedzą w Internecie lub we współpracy z branżowymi liderami na rynku.
Dokąd zmierzamy? Co czeka branżę IT? Przyszłość branży IT
Błyskawiczny rozwój obecnych i nowych technologii nie tylko sprzyja powstawaniu
nowych produktów na rynku informatycznym, ale również w sposób dynamiczny
zmienia samą branżę. Czy da się w 2020 roku wymyśleć rozwiązanie, które
zrewolucjonizuje świat? Jakich technologii się uczyć, żeby zostać specjalistą,
poszukiwanym na rynku pracy? W jakich warunkach realnie pracuje się w branży IT
i czy pokrywają się one z oczekiwaniami świeżo upieczonych absolwentów
kierunków i kursów informatycznych? Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te
pytanie i nie zamierzamy ich szukać. Jesteśmy jednak przekonani, że są to kwestie,
o których powinniśmy dyskutować, gdyż taka wymiana doświadczeń z pewnością
wpłynie pozytywnie na rozwój branży.

plan DEBATY

Young Tech Festiwal
PLAN
15:00 – 16:40

17:00 – 18:00 DEBATA

rozpoczęcie i część

„Dokąd zmierzamy w branży IT?”

prowadzona przez WSEI
16:40 – 17:00
From idea to product
- Park Technologiczny WSEI
Izabela Kurzeja, WSEI

Dokąd zmierzamy? Co czeka branżę IT?
Przyszłość branży IT
W debacie zostanie poruszona tematyka
start-upów, kompetencji, jakich poszukują
pracodawcy. Porozmawiamy o beneﬁtach
w pracy, wymarzonym miejscu pracy.

Co zapewniamy?
STANDARD

PREMIUM

Ogłoszenie w „Streﬁe ofert”

+

+

Promocja szkolenia (a tym samym marki ﬁrmy) i zapisy

-

+

Specjalna prezenatcja ﬁrmy w social media WSEI

-

+

Informacja w internetowej broszurze Mini Dni Kariery WSEI

+

+

Dedykowana strona reklamowa w internetowej broszurze Mini Dni Kariery WSEI

-

+

Logotyp ﬁrm na materiałach promocyjnych

+

+

Tytuł Partnera Mini Dni Kariery WSEI i Young Tech Festiwal

-

+

Informacja o ﬁrmie w mailingu elektronicznym po wydarzeniu

+

+

Możliwość udziału prelegenta w Young Tech Festiwal

-

+

bezpłatnie

500 PLN

Podana cena jest ceną netto.

Ważne terminy
do 10 kwietnia

do 10 kwietnia

do 10 kwietnia

Zgłoszenia

Logotyp w formacie
pdf, eps, tiff lub jpg
kolor CMYK, 300 DPI

Opis/wizytówka
ﬁrmy na stronę i do broszury
(max. 1700 znaków ze spacjami)

*Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów wydarzeń.

Mini Dni Kariery 2019
Partnerzy VIP

Pozostałe ﬁrmy

Organizator wydarzenia:
Biuro Karier WSEI
biurokarier@wsei.edu.pl
Koordynator wydarzenia:
Krzysztof Tokarz
ktokarz@wsei.edu.pl
505 525 366

