
Targi odbędą się 15 marca 2012r. w hotelu Scandic  
przy ul. M. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu, 

w godz. od 9.00 do 17.00 
 
Międzyuczelniane Targi Pracy Profesja są jedną z największych tego typu imprez w kraju. Od pierwszej 
edycji targi odbywają się pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, oraz Rektorów wrocławskich szkół wyŜszych. 

 
Swój udział w imprezie zapowiedzieli: 

Hamilton Sundstrand, Hewlett- Packard, Credit  Suis se, Google,  
Wrocławskie Centrum Bada ń EIT+, Leroy Merlin, Jutrzenka Colian Sp. z o.o., 

Telecommunications Operations & Service Centre (ACN ) Sp. z o.o.,  
IKEA Retail Sp. z o.o., Bosch, Randstad, „Grasz o s taŜ”,   

Impel Cleaning Sp. z o.o., Impel – Linia Produktowa  Biznes Solutions,  
Lorenz  Snack-World, TwójManager.pl, Urz ąd Miasta Leszna, AVIVA Polska, Dolno śląski 

Wojewódzki Urz ąd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzie Ŝy OHP we Wrocławiu 
 

Studenci oraz absolwenci, do których skierowane jest wydarzenie, będą mieli moŜliwość zapoznania się 
z aktualnymi ofertami pracy oraz trendami na rynku pracy. Targom towarzyszyć będą prezentacje firm . 
KaŜdy z odwiedzających targi otrzyma bezpłatny Katalog Pracodawców. Imprezę zakończy debata z 
udziałem pracodawców i zaproszonych gości pt: 

„Absolwent szkoły wy Ŝszej w oczach pracodawców – kompetencje w ocenie ry nku pracy”.  

HARMONOGRAM 
9.00 – 9.30     UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW PRACY PROFESJA 2012 z udziałem władz miasta, 

województwa i władz wrocławskich szkół wyŜszych oraz zaproszonych gości. 
10.00 – 10.45 „Hamilton Sundstrand – Wyzwania i Rozwój”  - Hamilton Sundstrand  
11.00 – 11.30 “Top Performers for the Future – jak rozwijamy staŜystów w Lorenz Snack – World” –  The 

Lorenz Bahlsen Snack – World  Sp. z  o.o. 
11.40 – 12.10 ,,ACN – praca i kariera”  

– Telecommunications Operations & Service Centre (ACN)Sp. z o.o.  
12.20 – 12.50 ,,Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Nauka i biznes na najwyŜszym poziomie. Dołącz do 

nas!" – Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 
13.00 – 13.30 ,,Jak poruszać się po rynku pracy? Wyzwania, moŜliwości, pułapki”  

– Impel Cleaning Sp. z o.o.  
13.40 – 14.10 ,,Odkryj, jak duŜo moŜesz osiągnąć. Praca w IKEA” – IKEA Retail Sp. z o.o. 
14.30 – 17.30  Panel dyskusyjny z udziałem Pracodawców oraz zaproszonych gości, pt „Absolwent 

szkoły wy Ŝszej w oczach pracodawców – kompetencje w ocenie ry nku pracy ”. 
Panel odbędzie się w ramach projektu „Absolwent UWr na rynku pracy – sukces dzięki 
kompetencjom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie www.profesja.org.pl  www.biurokarier.uni.wroc.pl  

Serdecznie zapraszamy - WSTĘP WOLNY!!! 
 


