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Oferta Targów Pracy w AWF Warszawa 
Termin: 13 marca 2018 r., godz. 10.00-14.00 
 
 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i studentów Biuro Karier AWF Warszawa przygotowało 
nową formułę targów, która zakłada stoiska dla pracodawców oraz spotkania rekrutacyjne ze studentami. 
 

1. Opcja: Stoiska dla pracodawców 

Zapewniamy: Stolik + 2 krzesła, przestrzeń ok. 4 m 2 
Miejsce: budynek główny AWF Warszawa 
 
Ta dobrze znana forma promowania oferty rekrutacyjnej, która umożliwia dotarcie do szerokiego grona 
aktywnych, młodych ludzi stojących u progu kariery zawodowej. Stoiska dla pracodawców rozstawione  
zostaną w korytarzu na parterze głównego budynku AWF Warszawa. W ramach stoiska mogą Państwo 
wystawić roll-upy lub ścianki promocyjne, ulotki, materiały i gadżety promocyjne, oferty rekrutacyjne. 
 
Główna korzyść dla pracodawcy: dotarcie do szerokiego grona uczestników targów 
 
Stoiska dostępne: 
Dla wystawców: 9.00-15.00 
Dla zwiedzających: 10.00-14.00 
 
Koszt: bezpłatnie 
 

2. Opcja: Spotkania rekrutacyjne: 

Zapewniamy: stolik z odpowiednią liczbą miejsc 
Miejsce: klub Qultura Relax 
 
Godzinne spotkania rekrutera z danej firmy z grupą 6-8 studentów. Spotkania odbywać się będą w klubie 
Qultura Relax mieszczącym się na kampusie uczelni i poprzedzone będą zapisami. Rekruter przed 
spotkaniem otrzyma CV osób, które wyraziły chęć rozmowy z przedstawicielem danego pracodawcy. 
Spotkania mają na celu przedstawienie ofert pracy, praktyk i staży oraz podjęcie rozmowy o wymaganiach 
rekrutacyjnych. Stanowią świetną okazję do poznania studentów zainteresowanych pracą w danej 
firmie/instytucji i przeprowadzenia wstępnej selekcji kandydatów.   
 
Główna korzyść dla pracodawcy: możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rekrutacji wśród uczestników 
targów. Spotkanie to może być zatem potraktowane jako pierwszy etap rekrutacji. 
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Spotkania zaplanowane są w godzinach: 
11.00-12.00 – 4 pracodawców 
12.30-13.30 – 4 pracodawców 
 
Koszt: 65 zł brutto (w ramach opłaty zapewniamy poczęstunek oraz kawę i herbatę w klubie Qultura Relax) 
 
W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie, która opcja współpracy Państwa interesuje (można 
wybrać obie). 
 
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji! 
Zespół Biura Karier AWF Warszawa 
 
Ewa Łupińska-Anisimowicz 
Agnieszka Marchewka 
tel.: + 48 22 834 88 73 
e-mail: biurokarier@awf.edu.pl  
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