Po jednej stronie Pracodawcy reprezentujący branże zbieżne z kierunkami
kształcenia na Politechnice Opolskiej, poszukujący pracowników wśród przyszłych
absolwentów
uczelni
jeszcze
zanim
otrzymają
oni
dyplom…
Po drugiej stronie stojący u progu przyszłej kariery studenci ostatnich semestrów
studiów stacjonarnych, szukający swojego miejsca na trudnym dla nowicjuszy rynku
pracy, którzy poza wiedzą zdobytą podczas zajęć chcą dowiedzieć się czegoś
o praktycznych aspektach działalności w interesujących ich branżach...
Dla obu stron Politechnika Opolska stworzyła platformę spotkań, rekrutacji
i wymiany doświadczeń, która na stałe wpisała się w kalendarz zajęć ostatnich roczników
studenckich, a więc tych najbardziej żywotnie zainteresowanych kontaktem z biznesem.
XI edycja Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości zgromadziła ponad 500 studentów
ostatnich roczników. Z uwagi na wysoki walor praktyczny omawianych zagadnień, udział
w wykładach wzięli również studenci młodszych roczników, absolwenci oraz
wykładowcy Politechniki Opolskiej.
Wykłady prowadzili praktycy biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawiciele
rządowych i samorządowych instytucji .
Udział w Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości to dla Pracodawców doskonała
okazja do zapoznania przyszłych absolwentów ze strukturą i działaniem organizacji,
zachęcenia ich do podejmowania własnych działań w zakresie przedsiębiorczości oraz
znalezienia pracowników / stażystów. Każdy z wykładów utrwala również obraz
firmy/instytucji jako podmiotu działającego w określonej branży, co przekłada się zawsze
na wzrost poziomu rozpoznawalności wśród młodych osób wchodzących na rynek pracy.
Naszym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Pracodawców w oczach
studentów oraz podkreślenie wysokiego potencjału rozwojowego naszego regionu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w realizację
Akademii.
Prelegenci XI edycji Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości:
Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej
Atos GDC Polska Sp. z o.o.
Centralne Biuro Antykorupcyjne
CODEFUSION Sp. z o.o.
Elemont Sp. z o.o.
EXELMEDIA SP. Z O.O.
Fundacja Zew Przestworzy
Grupa Azoty
Grupa Forbis Sp. z o.o.
Izba Rolnicza w Opolu
Lexmark
Metsä Tissue
Michal Markiewicz
MM Systemy Sp. z o.o.

PIOMAR Sp. z o.o.
Powiatowy Urząd Pracy Opole
PwC Service Delivery Center
SN Architekci
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Urząd Dozoru Technicznego

Akademickie Biuro Karier, dziękuje za udział w Akademii.

