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Uniwersytet w Białymstoku uruchomił portal, dzięki któremu studenci i absolwenci tej uczelni
bezpośrednio mogą kontaktować się z potencjalnymi pracodawcami.
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Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi

ZOBACZ TAKŻE

Pracodawcy do młodych: nie wyjeżdżajcie!
Czego unikać, żeby dobrze wypaść na ...
Języki obce wciąż w cenie
Jak napisać dobre CV - instrukcja krok po ...
Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku
Jaki wybrać zawód?
Czy jesteś wystarczająco bystry na policjanta?

Płacą 3,5 tys. zł
Szukają pracowników. Wymagania: języki
obce, dyspozycyjność, dobra
organizacja.

Prawie 5 mln zł dla
doktorantów
Leżak zmienia się w surfing

Portal pod hasłem "Studia - praca szybkie łącze" jest bardzo prosty w
obsłudze. Działa na zasadzie spółdzielni pracy, ale pośrednictwo jest w
pełni zinformatyzowane i odbywa się drogą elektroniczną.
Zarejestrowany w portalu student wpisuje, jakie ma oczekiwania, w
jakim czasie jest dyspozycyjny, jakie ma zawodowe preferencje i
doświadczenia. Z kolei pracodawca może zgłosić swoje
zapotrzebowanie kadrowe. Ma również możliwość zatrudnienia studenta
określonego kierunku, którego zainteresowania są zbieżne ze specyfiką
proponowanej pracy, a nie kogoś z przypadku. Oferty będą podzielone
na prace stałe, sezonowe i na staże. - Lokalnym firmom zależy na
świeżej, dobrze wykształconej kadrze. Chcą, by wykształcenie i
kwalifikacje absolwentów odpowiadały zapotrzebowaniom rynku pracy mówi Krzysztof Popowski z Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu w Białymstoku, który pracuje przy tym projekcie.

TK o przywracaniu do pracy
zatrudnionych na czas
określony
Polska chce być flexi
Pracodawcy sobie, a studenci
sobie
Kobiety na etaty
Kiedy usłyszysz albo... albo
Nie ma pracy dla magistrów
Ile Kowalski dostanie w tym
roku?
Czerwona kropka nie zniknie z
podłóg w sklepach sieci
Carrefour

Staże i praktyki

Kierownik apteki
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kontraktu
Polska, mazowieckie, WARSZAWA

Przedstawiciel handlowy
Polska, mazowieckie, Radom
Jak zdobyć pracę? Przeczytaj porady ekspertów

Portal został utworzony w ramach projektu "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z
przedsiębiorcami", a jego twórcami są naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w
Białymstoku. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach EFS - podjęte w tym programie
działania kosztować będą w sumie ponad 3 mln zł.
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+ więcej

WYNAGRODZENIA
W logistyce
W przemyśle lekkim
W sprzedaży
W regionach Polski
Zarobki w Warszawie

Oferty pracy

Grupa Żywiec120068947

Idealna praca dla 30-latków z doświadczeniem?
Zakaz mówienia po polsku. Takie BHP?
Zarabia 800-1500zł/dzień. Jak?
Ma 15 tys. wizytówek, wie jak "robić biznes"
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Studia
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E-learning
Testy

OFERTY

Dołącz do milionów zadowolonych
kierowców!
sprawdź

Na portalu może się zarejestrować każdy pracodawca z Polski oraz student lub absolwent Uniwersytetu w
Białymstoku, który nie dłużej niż dwa lata temu ukończył uczelnię. Przedsięwzięcie "Studia - praca szybkie
łącze" realizowane będzie do 2011 r. W sumie skorzysta z niego kilka tysięcy studentów, ponad 300
nauczycieli akademickich i - co ważne - 200 przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Lexicon 5 Angielsko-polski polskoangielski uniwersalny
CENA: 51.71 zł sprawdź
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Zobacz także: student
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