
 

 

 

Oferta dla Pracodawców 

na rok akademicki 2020/2021 

Usługi zdalne i stacjonarne 
 

 

Szanowni Pracodawcy, 

w roku akademickim 2020/2021 Akademicki Ośrodek Kariery Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego proponuje Państwu udział w wydarzeniach i projektach, które realizowane   będą   
w   formule   zdalnej (online) lub stacjonarnej. 

Naszym   głównym    celem    pozostaje   wsparcie    studentów   i   absolwentów    podczas    
startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie będą pełne bez udziału 
Pracodawców.  To Państwo bowiem wiecie najlepiej jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w 

obszarze wiedzy i kompetencji. 

W katalogu przedstawiamy zakres działań, do realizacji których zapraszamy Pracodawców. 

 

 
Szczegółowe opisy projektów w dalszej części katalogu. 

 

Wydarzenie / Projekt 

/Działanie 

Online 

(możliwość 

zorganizowania w 

formie zdalnej, 

niestacjonarnie ) 

Stacjonarnie 

(możliwość 

zorganizowania 

w siedzib ie 

uczelni / 

pracodawcy) 

Bezpłatnie Opłata 

STRONA WWW AKADEMICKIEGO OŚRODKA KARIERY 

Publikacja ofert pracy 

 

•   •   

 

Zamieszczanie informacji , 

e-plakatów, filmów 

reklamowych 

 

•   •   

Wizytówka Pracodawcy  •   

 

•   

MEDIA SPOLECZNOŚCIOWE 

 
Post na profilu fb  AOK 
UWM promujący 
pracodawcę/projekt 
rekrutacyjny i/lub 
wizerunkowy 
 

•   •   



 

Wydarzenie / Projekt 

/Działanie 

Online 

 

Stacjonarnie 

 

  Bezpłatnie Opłata 

 

Konkurs dla studentów 

(promocja na fb AOK oraz 

zainteresowanych 

Wydziałów)  

 

•   •   

 

Publikacja ofert 

praktyk/stażu/wolontariatu 

•   •   

SPOTKANIA ZE STUDEN TAMI/AB SOLW E NTAMI 

Time for Work •  •  •   

Wizyty studentów w 

siedzibie pracodawcy 

•  •  •   

Webinar •   •   

Symulacja rozmowy 

kwalifikacyjnej 

•  •  •   

Targi Pracy/Targi 

branżowe 

 •  •   

PAKIET ABSOLW ENC KI 

  •  •   

USŁUGI KONSULTINGOW O - INFORMACYJNE 

 •  •   •  

OBECNOŚĆ WIZERUNKO WA I PROMOCYJNA W SIEDZIBIE AOK UWM 

ORAZ PODCZAS WYDARZ EŃ ORGANIZOW ANYC H PRZEZ AOK UWM  

Partnerstwo w wydarzeniu  •  •  •   

Roll-up promocyjny   •  •   

Materiały reklamowe 

pracodawcy 

dystrybuowane w salkach 

konsultacyjnych  

 

 •  •   



Wydarzenie / Projekt 

/Działanie 

Online 

 

Stacjonarnie 

 

Bezpłatnie Opłata 

Ekspozycja 

obrandowanych logotypem 

puf, leżaków, gadżetów 

firmy w siedzibie AOK 

UWM i/lub na Wydziałach 

 

 •  •   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

STRONA WWW AKADEMCIKEGO OŚRODKA KARIERY UWM  

http://www.uwm.edu.pl/kariera/ 
 

(usługi bezpłatne) 
 
 

❖ Publikacja ofert pracy w zakładce Oferty pracy (treści oferty przygotowane przez Pracodawcę) 
 

❖ Publikacja e-plakatów, informacji o akcjach organizowanych przez Pracodawcę, konkursach, 
programach stażowych w zakładce Aktualności (treści i grafiki przygotowane przez Pracodawcę) 
 

❖ Zamieszczenie wizytówki firmy w zakładce Wizytówki firm (treści, grafiki oraz filmy przygotowane przez 
Pracodawcę) 

 

➢ Oferty pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: 
http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-pracodawcy/zamiesc-oferte oraz treści i grafiki promocyjne 
prosimy przesłać na adres kariera@uwm.edu.pl  Kontakt w sprawie szczegółów: (89) 524 51 84  

 
 

 
 

 
 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  

 
(usługi bezpłatne) 
                      
 
 

 
 
 

❖ Zamieszczenie postu promocyjnego na profilu fb AOK UWM (treści i grafiki przygotowane przez 
Pracodawcę) 
 

❖ Zamieszczenie informacji promujących konkurs organizowany przez pracodawcę na fb AOK oraz 
zainteresowanych Wydziałów Uniwersytetu (treści i grafiki przygotowane przez Pracodawcę) 

 
❖ Publikacja ofert praktyk/stażu/wolontariatu (treści i grafiki przygotowane przez Pracodawcę) 

 
➢ Przygotowane treści i grafiki prosimy przesłać na adres kariera@uwm.edu.pl Kontakt w sprawie 

szczegółów: (0 89) 524 62 44; 784 031 114 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.uwm.edu.pl/kariera/strefa-pracodawcy/zamiesc-oferte
mailto:kariera@uwm.edu.pl
mailto:kariera@uwm.edu.pl


 
 

 SPOTKANIA ZE STUDENTAMI/ABSOLWENTAMI      
 

 (usługi bezpłatne)   
 

 
 
 

 
 
 

❖ Time for Work – spotkanie dedykowane studentom/absolwentom wybranych kierunków 
studiów, w formie stacjonarnej lub online, na którym Pracodawca prezentuje firmę i aktywności 
kierowane do studentów/absolwentów (np. aktywne procesy rekrutacyjne, programy stażowe, 
itp.) Celem tej formy jest prezentacja oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy  jako 
pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów do pracy lub na praktyki/staże/wolontariat, a także 
rozpoczęcie procesu „wyławiania talentów”.  

 
➢ Pracodawca określa odbiorców spotkania (studenci/absolwenci określonych kierunków studiów), 

przygotowuje program spotkania oraz materiały promocyjne do zamieszczenia na fb (grafika, krótki tekst). 
AOK zajmuje się organizacją spotkania (proponuje określoną platformę online, prowadzi za pisy na 
spotkanie, zajmuje się promocja wydarzenia wśród studentów/absolwentów; w przypadku spotkań 
stacjonarnych – dodatkowo odpowiada za rezerwację sali). Kontakt w sprawie szczegółów: (0 89) 524 62 
44; 784 031 114 lub mailowo: kariera@uwm.edu.pl  

 
❖ Wizyty studentów w siedzibie pracodawcy – prezentacja potencjalnego miejsca pracy (biur, hal 

produkcyjnych, itp.), oferty rekrutacyjnej firmy, omówienie procesu rekrutacji, itp.  
 
➢ Pracodawca przedstawia program wizyty po wcześniejszej konsultacji z AOK, dodatkowo ma obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo studentom/absolwentom UWM przebywającym na terenie firmy podczas 
wydarzenia. Zespół AOK odpowiada za promocję wydarzenia oraz zapisy zainteresowanych 
studentów/absolwentów. Zainteresowanie zorganizowaniem wizyty studyjnej można zgłaszać mailowo: 
kariera@uwm.edu.pl lub telefonicznie: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  

 
❖ Webinar – wydarzenie kierowane do studentów/absolwentów konkretnie wybranych przez 

Pracodawcę kierunków studiów, mające na celu przekazanie wiedzy w temacie wybranej sfery 
funkcjonowania Państwa firmy (np. stosowanych technologii, używanych rozwiązań, itp.)  

 
➢ Pracodawca przedstawia program webinaru po wcześniejszej konsultacji z AOK. Zespół AOK odpowiada 

za promocję wydarzenia oraz zapisy zainteresowanych studentów/absolwentów. Aby zorganizować 
wydarzenie prosimy o kontakt mailowy: kariera@uwm.edu.pl lub telefoniczny:  

(0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  
 

❖ Symulacja rozmowy rekrutacyjnej – przedstawiciel działu HR danej firmy prezentuje metody i formy 
rekrutacji, przeprowadza symulowane rozmowy rekrutacyjne dla zainteresowanych studentów.  

 
➢ Pracodawca określa oczekiwania i wymagania wobec kandydatów. Specjaliści AOK identyfikują 

potencjalne zasoby odpowiadające pożądanym przez Pracodawców profilom i prowadzą zapisy aktualnie 
zainteresowanych studentów/absolwentów. Zainteresowanie zorganizowaniem wydarzenia można zgłaszać 
mailowo: kariera@uwm.edu.pl lub telefonicznie: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  

 
❖ Targi Pracy/Branżowe Targi Pracy – wydarzenie kierowane do całej społeczności akademickiej UWM, 

wspierające reklamę firm/instytucji biorących w nim udział.  Akademicki Ośrodek Kariery wspiera to 
przedsięwzięcie w obszarze promocji – prowadzi kampanię promocyjną w mediach społecznościowych 
przed wydarzeniem, prezentując wizytówki Pracodawców.  

 

➢ Pracodawców zainteresowanych tą formą promocji podczas wydarzenia prosimy o kontakt mailowy: 
kariera@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  

 

 
 

 

mailto:kariera@uwm.edu.pl
mailto:kariera@uwm.edu.pl
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      PAKIET ABSOLWENCKI  
  

         (usługi bezpłatne) 
 

 
 
 
 
 
Zapraszamy do partnerstwa w projekcie Pakiet Absolwencki. W jego ramach absolwenci wybranych przez Państwo 
kierunków studiów II stopnia otrzymają zestaw materiałów promujących Państwa firmę. Wkład Partnera Pakietu to 
zakup oraz dostarczenie pakietu materiałów, które otrzymają absolwenci (np. pakiet zawierający: kubek, notes, 
długopis, teczkę, itp.). W ramach partnerstwa Akademicki Ośrodek Kariery zapewnia: 

• możliwość umieszczenia ulotki reklamowej dotyczącej kariery/prowadzonej rekrutacji, dedykowanej 
absolwentom UWM, przygotowanej przez AOK 

• wizytówkę pracodawcy zamieszczoną na stronie Akademickiego Ośrodka Kariery wyróżnioną specjalnym 
emblematem na okres 12 miesięcy 

• możliwość zorganizowania symulacji rozmowy rekrutacyjnej dla chętnych absolwentów  
 

➢ Pracodawców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy: 
kariera@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  

 
       

 

 
 
 

USŁUGI KONSULTINGOWO - INFORMACYJNE            

 
(usługi płatne) 

 
 

 
 

 
 
Pakiet usług doradczych w zakresie wzmocnienia marki Pracodawcy w przestrzeni uniwersyteckiej. Dobór 
konkretnego rodzaju wsparcia jest poprzedzony konsultacją ze specjalistą AOK. W ramach pakietu Pracodawca, w 
zależności od potrzeb, może otrzymać m.in.: 

• Wsparcie konsultanta prowadzącego  

• Identyfikację potrzeb studentów pod kątem spersonalizowanych zapytań ze strony Pracodawcy  

• Wsparcie w obszarze kreowania wizerunku firmy wśród społeczności akademickiej 

• Analizę skuteczności dotarcia do określonego grona studentów, itp. 
 

➢ Pracodawców zainteresowanych skorzystaniem z tej usługi prosimy o kontakt mailowy: 
kariera@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84  

 
 

 

 
 

       
OBECNOŚĆ WIZERUNKOWA I PROMOCYJNA W 

SIEDZIBIE AOK UWM ORAZ PODCZAS WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ AOK UWM 

 
(usługi bezpłatne) 
 
 
 

mailto:kariera@uwm.edu.pl
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❖ Materiały reklamowe pracodawcy (ulotki/plakaty) dystrybuowane w salkach konsultacyjnych 
– firmy zainteresowane tą formą promocji przygotowują i dostarczają materiały promocyjne w 
postaci ulotek/plakatów  

 

❖ Partnerstwo w wydarzeniu – możliwość zaistnienia Pracodawcy w obszarach wsparcia 
promocyjnego czy wizerunkowego. Korzyścią partnerstwa jest promocja w ramach kampanii 
poprzedzającej wydarzenie. 

 

❖ Roll-up promocyjny – usługa skierowana do studentów/absolwentów korzystających ze 
stacjonarnych form wsparcia, oczekujących na spotkanie w poczekalni AOK.  

 

❖ Ekspozycja obrandowanych logotypem puf, leżaków, gadżetów firmy w siedzibie AOK 
UWM i/lub na Wydziałach – zasady eksponowania firmowych gadżetów są ustalane 
indywidualnie z konsultantem AOK; wkład Pracodawcy to zakup oraz dostarczenie w/w 
gadżetów. 

 

➢ Pracodawców zainteresowanych skorzystaniem z w/w usług prosimy o kontakt mailowy: 

kariera@uwm.edu.pl lub telefoniczny: (0 89) 524 62 44; (89) 524 51 84.  

 
 

 

 
 
 

 
 
        kariera@uwm.edu.pl 
 

 
                   
     89 524 6244; 89 524 5184 
                  
 
        
     Akademicki Ośrodek Kariery UWM 
     Ul. Prawocheńskiego 13 lok. 7 i 12 
     10 – 720 Olsztyn 
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