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prowadzone przez praktyków

Po jednej stronie Pracodawcy z regionu i całej Polski, 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.
Ósma edycja Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości - wykładów otwartych
prowadzonych przez praktyków zgromadziła prawie 700 studentów ostatnich roczników,
z których każdy uczestniczył w minimum 5 wykładach dotyczących rozwiązań
stosowanych w szeroko pojętej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Z uwagi na
wysoki walor praktyczny omawianych zagadnień, udział w wykładach wzięli również
studenci z młodszych roczników. Wykłady prowadzili praktycy biznesu, autorytety
gospodarki oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych.
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
przedsięwzięcia.
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AIUT Sp. z o.o. to prywatna firma o całkowicie polskim kapitale, prężnie
rozwijająca się na rynku, bazująca na wieloletnim doświadczeniu w automatyzacji
i robotyzacji przemysłu.
Od ponad dwudziestu pięciu lat tworzy rozwiązania dla wymagających klientów
w kraju i za granicą. Zrealizowała ponad 300 dużych projektów w 45 krajach. Jej systemy
pracują w przemyśle motoryzacyjnym, cementowo-wapienniczym, energetycznym
i paliwowym, a także w hutnictwie i metalurgii, branży meblowej, spożywczej oraz
papierniczej. Głównym celem jaki stawia sobie firma realizując projekty jest podnoszenie
efektywności i jakości produkcji. Cel ten przyświeca im zarówno przy tworzeniu nowych
technologii jak i modernizacji istniejących linii technologicznych. Zatrudnienie w firmie
znalazło wielu wysokokwalifikowanych inżynierów automatyków, elektroników,
elektryków, informatyków, mechaników i robotyków. Zaangażowanie i konsekwencja
w działaniu oraz wiara w ciągły rozwój czynią firmę jedną z najlepszych w branży.
Wykorzystując popyt na kompleksowe usługi, nowatorskie produkty i rozwiązania
technologiczne, oferuje klientom wyższą jakość produktów oraz obniżenie kosztów
operacyjnych, dzięki czemu nadąża za rozwojem technologii. Jako przedsiębiorstwo
bierze udział w programach i projektach badawczo-rozwojowych, inicjując nowe kierunki
działania.
biuro@aiut.com.pl
tel. 32 775 40 00

www.aiut.com
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu,
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (AIP WSB Opole) jest częścią Fundacji
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
AIP WSB Opole prowadzi innowacyjną na skalę światową usługę preinkubacji,
w ramach której każda osoba (niezależnie od wieku i wykształcenia) może realizować swój
pomysł biznesowy poprzez założenie i prowadzenie firmy najniższym kosztem, przy
minimalnym ryzyku (posługując się osobowością prawną inkubatora), najszybciej
i najłatwiej w Polsce. Przedsiębiorca nie musi posiadać lokalu, grubego portfela czy
znajomości - wystarczy dobry pomysł. AIP WSB Opole oferuje szereg atrakcyjnych
profitów, aby młode stażem firmy mogły się dynamicznie rozwijać. Obecnie w ramach
opolskiej siedziby inkubatora działa ponad 20 firm prowadzonych głównie przez młodych
przedsiębiorców z naszego województwa.
W ramach całej sieci AIP w Polsce (32 inkubatory), obecnie działa ponad 1200 firm,
a około 3000 osób otworzyło własną działalność gospodarczą.

aipopole@inkubatory.pl
tel. 696 525 172

www.inkubatory.pl
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Akademickie Biuro Karier (ABK) działa przede wszystkim z myślą
o studentach oraz absolwentach Politechniki Opolskiej. Głównym zadaniem biura jest
pomoc im w rozpoczęciu pracy zawodowej. ABK zajmuje się pośrednictwem pracy,
śledzeniem losów zawodowych absolwentów i śledzeniem trendów na rynku pracy.
Dodatkowo prowadzi działalność badawczą oraz stale monitoruje oczekiwania studentów
wobec pracodawców i kariery zawodowej.
Pracownicy biura z myślą o studentach organizują targi pracy, warsztaty i szkolenia.
Każdy ze studentów czy absolwentów uczelni powinien odwiedzić stronę internetową
ABK, na której znajdzie oferty pracy, staży, czy praktyk, a także bazę pracodawców
współpracujących z biurem karier. Firmy mogą liczyć na współpracę w zakresie wstępnej
selekcji pracowników, organizacji spotkań rekrutacyjnych czy udostępniania informacji
o kandydatach do pracy na podstawie stale rozbudowywanej bazy danych.
Wszelka działalność Akademickiego Biura Karier ma na celu wspieranie rozwoju
środowiska studenckiego oraz pomoc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy.

abk@po.opole.pl
tel. 77 449 8170

www.abk.po.edu.pl
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Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych
Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną
współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce
i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie.
Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno
w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 i 2015 roku Bank zdobył Złotego
Bankiera w kategorii „Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz
karty wielowalutowej”. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł "Most
innovative Bank in CEE & CIS. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją
płatniczą, efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, otrzymała
przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.
Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana została za najlepszą w Polsce przez
międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management
oraz Global Finance.
kontakt@pekao.com.pl
tel. 77 401 27 00

www.pekao.com.pl
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CODEFUSION tworzy wysokiej jakości oprogramowania komputerowe. Firma
specjalizuje się w oprogramowaniu szeroko pojętej sieci. Tworzy aplikacje internetowe
od prostych aplikacji HTML5 do skomplikowanych systemów zarządzania treścią przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak ASP.NET (MVC). CODEFUSION
prawie zawsze wychodzi poza standardowy świat HTML, CSS i JavaScript, tworząc
bogate, dynamiczne aplikacje Silverlight. Buduje serwisy API oparte na technologii
serwisów webowych (Web Service) i WCF. Pracownicy CODEFUSION piszą
oprogramowania dla różnych wersji systemu Windows – od standardowych aplikacji
okienkowych po oprogramowanie dla aplikacji mobilnych.
Logo firmy to nie przypadek - CODEFUSION Sp. z o.o. stworzona została przez
programistów i designerów z wieloletnim doświadczeniem na europejskim rynku. Fuzja
działających od 2007 r. firm dała początek spółce CODEFUSION. Dziś CODEFUSION
to silna, ośmioosobowa grupa programistów, testerów, grafików i specjalistów z dziedziny
IT.

praca@codefusion.pl
tel. 77 54 53 312

www.codefusion.pl
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Diwa Personalservice jest nowoczesną firmą w dziedzinie świadczenia usług
personalnych, która dysponuje zwartą siecią oddziałów na terenie Niemiec, Austrii i Polski.
Jej mocną stroną jest bliskość oraz dostępność dla ludzi. Doskonale orientuje się ona
w rejonie, w którym się porusza. Dysponując 30-letnim doświadczeniem i stabilną pozycją
proponuje swoim klientom rozwiązania "szyte na miarę", na potrzeby dynamicznego rynku
pracy.
Podstawowym celem firmy jest zapewnienie pracownikom długotrwałych,
przyszłościowych perspektyw. Diwa Personalservice zwraca szczególną uwagę
na nawiązywanie kontaktów personalnych oraz dbałość o nie, gdyż zdaje sobie sprawę
z tego, iż zaufanie jest najlepszą podstawą dla długotrwałej współpracy.
Firma gwarantuje wysoką jakość usług i jest optymalnym partnerem dla klientów
wszystkich branż i kandydatów wszystkich kierunków.

praca@diwa-personalservice.pl
tel. 77 45 48 566

www.diwa-personalservice.pl
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EKO – OKNA - Lider HR 2017 r., odpowiedzialny pracodawca i pierwszy
na świecie producent, który wprowadził do masowej produkcji technologię V-Perfect,
dzięki której niezmiennie jest w stanie proponować swoim klientom najwyższą jakość oraz
precyzyjnie wykończoną stolarkę PVC.
Swoim klientom oferuje pełną ofertę stolarki – okna, drzwi, rolety, żaluzje, bramy,
systemy przesuwne, moskitiery, nawiewniki. Wszystko najwyższej jakości, ponieważ firma
korzysta tylko z wysokiej klasy komponentów pochodzących od najlepszych, europejskich
dostawców. Potwierdzeniem na to są rzesze zadowolonych klientów z całego świata.
Zakłady produkcyjne firmy mieszczą się w Kornicach (woj. śląskie, powiat
raciborski). To właśnie tutaj produkowane są wszelkiego typu elementy stolarki otworowej,
które później trafiają do salonów sprzedaży na całym świecie.
Firma zatrudnia spawaczy, ślusarzy, suwnicowych, kierowców samochodów
ciężarowych, serwisantów, operatorów wózków widłowych, technologów, mechaników,
kontrolerów jakości. W działach administracyjnych pracują dyspozytorzy, księgowi,
informatycy, fakturzystki, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. marketingu, graficy
komputerowi, specjaliści ds.HR.
W Kornicach znajduje się centralny dział handlowy. Oprócz tego firma
posiada pięć zewnętrznych biur handlowych – w Łodzi, Bielsku-Białej, Katowicach,
Rybniku i Wrocławiu.
rekrutacja@ekookna.pl
tel. 32 45 91 500

www.ekookna.pl
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ELEKTROBUDOWA SA świadczy kompleksowe usługi budowlano – montażowe,
realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym,
wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod
klucz.
Firma jest liderem w zakresie produkcji urządzeń elektroenergetycznych, wiodącym
wykonawcą i dostawcą aparatury SN, NN, jak również stacji oraz systemów
elektroenergetycznych w obszarze energetyki. Na rynku międzynarodowym
przedsiębiorstwo osiągnęło znaczącą pozycję w produkcji i montażu przewodów
silnoprądowych.
Firmę wyróżnia:

tradycja – działa ponad 60 lat na rynku elektroenergetycznym,

możliwość rozwoju – szkoli, finansuje studia i uprawnienia budowlane, wytycza
jasną ścieżkę kariery,

ciekawe projekty – daje możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia
w branży,

rodzinna atmosfera – łączy pokolenia i dostrzega potrzeby swoich pracowników,

atrakcyjne warunki pracy – oferuje stabilne zatrudnienie,

wsparcie pracowników - prywatna opieka medyczna, karta Multisport.
elbudowa@elbudowa.com.pl
tel. 32 25 90 100

www.elbudowa.com.pl
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International Automotive Components (IAC) jest trzecim co do wielkości na świecie
dostawcą elementów wyposażenia wewnętrznego do samochodów osobowych.
Ich różnorodna baza klientów obejmuje ponad 80 oryginalnych producentów sprzętu
(OEM) na całym świecie. Systemy i podzespoły wewnętrzne produkowane prze firmę
znajdują się na ponad 300 platformach samochodowych, począwszy od poziomu wejścia
do luksusu, a także we wszystkich typach pojazdów i rozmiarach samochodów osobowych.
Zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 18 krajach, na wszystkich kontynentach.
IAC produkuje podzespoły dla takich marek jak Jaugar Land Rover, Volvo, Audi, BMW,
Daimler czy Porsche. W Opolu przy ul. Północnej 16 powstała 27 fabryka IAC w Europie,
której produkcja skupi się na wytwarzaniu desek rozdzielczych i podłokietników
dla marek premium. Aktualnie firma poszukuje utalentowanych osób, które chcą się
rozwijać razem z nimi.
Wykład przeprowadzony przez IAC miał na celu zapoznanie studentów
z działalnością nowego inwestora, który pojawił się na Opolszczyźnie.

agnieszka.kosowska@iacgroup.com
tel. 535 775 045

www.iacgroup.com
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Izba Administracji Skarbowej to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej,
obsługująca dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który jest organem administracji
niezespolonej. Utworzono ją w miejsce Izby Skarbowej. Dyrektorzy Izb Administracji
Skarbowej podlegają Ministrowi Finansów.
Izba nadzoruje Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe, rozstrzyga w pierwszej
instancji sprawy karno- skarbowe oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa
podatkowego.
Kierownictwo Izby Administracji Skarbowej stanowią: dyrektor, zastępcy dyrektora
oraz główny księgowy. Izba jest podzielona na piony, a każdy pion odpowiada za inną
dziedzinę prawa podatkowego, sprawy wewnętrzne izby lub organizację działalności. Przy
Izbie działa Komisja Dyscyplinarna, zajmująca się w pierwszej instancji sprawami
dyscyplinarnymi członków korpusu służby cywilnej w Izbie. W instytucji tej ustanawia się:
Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa
Informacji, Rzecznika Dyscyplinarnego i Rzecznika Prasowego. Minister Finansów nadaje
Izbie regulamin organizacyjny, określający jej strukturę organizacyjną, siedzibę dyrektora
oraz uprawnienia organów.
ias@op.mofnet.gov.pl
tel. 77 454 00 67

www.opolskie.kas.gov.pl
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Komenda Wojewódzka Policji stanowi aparat pomocniczy organu Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji i realizuje szereg funkcji o charakterze
zarządzającym, nadzorczym, koordynacyjnym, szkoleniowym, a także wykonawczym
w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i gospodarczych.
Niezależnie od tego wykonuje szereg zadań o charakterze usługowym i wspomagającym
działania jednostek terenowych w zakresie prewencyjnym, wykrywczym,
jak i logistycznym.
Jednostki terenowe pełnią funkcje wykonawcze, realizując bezpośrednio zadania
związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywaniem
i ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. Na Opolszczyźnie największą jednostką
terenową jest Komenda Miejska Policji w Opolu, a najmniejszą Komenda Powiatowa
Policji w Namysłowie. Podkreślić należy, że roli i pozycji Policji w systemie administracji
publicznej nie towarzyszyły w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie jej ustawowych
obowiązków i zadań, określonych w ustawie o Policji oraz szeregu innych aktów
prawnych.

kandydaci@opolska.policja.gov.pl
tel. 77 422 21 51

www.opolska.policja.gov.pl
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MATEUSZ WÓJCIK
Mateusz Wójcik jest zarejestrowany jako trener w Polskim Instytucie Sportu i Kadr
Sportowych, a z branżą fitness & wellness związany jest od 2004 r. Jako trener z wieloma
uprawnieniami (Spinning, Kettlebell, Powerbags, Cross-Training, Bodybuilding)
i specjalista z zakresu zdrowego odżywiania oraz edukacji zdrowotnej miał okazję
współpracować z wieloma klubami w Polsce oraz w Niemczech.
Ceniony trener personalny dzielący się swoją wiedzą z profesjonalistami z różnych
dyscyplin sportu, takich jak m.in. piłka nożna, cross-fit, kulturystyka, golf oraz amatorami
ćwiczącymi typowo rekreacyjnie. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z branży fitness
oraz treningu mentalnego.
Obecnie współpracuje jako trener z siecią klubów B-Fit w Niemczech, a jako trener
motywacyjny prowadzi szkolenia z zakresu osiągania celów. Jest propagatorem wszystkich
3 aspektów zdrowia – odżywiania, aktywności fizycznej oraz higieny psychicznej wśród
młodzieży oraz seniorów.
W swoim wykładzie przekonywał, że moda na ruch i bycie fit jest szansą dla
absolwentów Politechniki Opolskiej, którzy mogą wprowadzać w świat sportu przyszłych
olimpijczyków, kształtować zdrowe silne pokolenie uczniów, trenować Cross-fit wśród
seniorów, czy realizować się w jednym z 2560 klubów fitness w Polsce.
Mateusz Wójcik trener personalny

mwojcik@gmail.com
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Państwowa Inspekcji Pracy to instytucja pożytku publicznego, zajmująca się
kontrolą przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy,
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów,
ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych.
Zgoda tej instytucji jest niezbędna podczas projektowania budowy, przebudowy
i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i urządzeń
technicznych oraz technologii.
Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola
stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu
okoliczności i przyczyn wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych to kolejne z wielu
zadań Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracownicy potrzebujący porad technicznych i prawnych również mogą zwrócić się
do tej instytucji, ponieważ zajmuje się ona także ściganiem wykroczeń przeciwko prawom
pracownika.
Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się więc każdym aspektem związanym
z warunkami pracy oraz prawami pracowników.
kancelaria@opole.pip.gov.pl
tel. 77 47 00 900

www.opole.pip.gov.pl
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Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Opolu realizuje zadania w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Funkcjonuje
na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Do głównych zadań PUP należy opracowywanie i realizowanie programów
z zakresu promocji zatrudnienia, aktywizacja lokalnego rynku pracy, udzielanie pomocy
bezrobotnym i poszukującym pracy, a także pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu
pracowników poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Oprócz tego
opracowuje analizy i sprawozdania, prowadzi monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, dokonuje ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady
zatrudnienia oraz organów zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy jest inicjatorem, organizatorem oraz sponsorem projektów
lokalnych oraz innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Może się do niego
zwrócić każda osobą chcąca założyć własne przedsiębiorstwo i zainteresowana
dofinansowaniem na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby młode, wchodzące dopiero
na rynek pracy, uzyskają od tej instytucji informację na temat ofert pracy oraz szkoleń,
dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje.
opop@praca.gov.pl
tel. 77 44 22 929

www.pup.opole.pl
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PwC Service Delivery Center (SDC) jest jednostką działającą w ramach sieci PwC
i świadczącą usługi na rzecz działów audytu finansowego, doradztwa podatkowego oraz
w obszarze procesów księgowych i HR dla spółek PwC zlokalizowanych w ponad
50 krajach na świecie. SDC posiada dwa biura zlokalizowane w południowej Polsce.
Jesienią 2009 r. firma rozpoczęła swoją działalność w Katowicach, a długofalowa
perspektywa rozwoju skłoniła ją do otworzenia w 2016 r. biura w Opolu.
W obu lokalizacjach firma poszukuje utalentowanych studentów i absolwentów, a także
wysokiej klasy specjalistów, którzy zdecydują się dołączyć do zespołu. Kadrę pracowniczą
tworzą nie tylko finansiści czy ekonomiści, ale także filolodzy i inżynierowie, którzy
postanowili pozyskać wiedzę z zakresu audytu finansowego i tym samym zdobyć
atrakcyjny na rynku pracy zawód.
Podczas tegorocznej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości na Politechnice
Opolskiej, PwC SDC miało okazję podzielić się ze studentami wiedzą na temat sektora,
w którym działa, czyli Business Process Outsourcing/Shared Service Center. Manager
z katowickiego zespołu zajmującego się analizą danych zaprezentowała szeroki wachlarz
możliwości rozwoju, jakie oferuje sektor nowoczesnych usług biznesowych.
kariera_sdc@pl.pwc.com
tel. 22 74 65 000

www.pwc.pl
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Schattdecor specjalizuje się m.in. w produkcji folii typu Smartfoil i jest jednym
z największym oferentów produktów foliowych w tym segmencie na rynku. Bazując
na zadrukowanym preimpregnacie oraz wykorzystując odpowiednią kombinację systemów
lakierowania, tworzy produkt o dużym zaawansowaniu technicznym.
Wykonane przez Schattdecor powierzchnie dekoracyjne znajdziesz na meblach,
drzwiach, panelach i elementach wyposażenia wnętrz. Producenci z branży drzewnej
i meblowej mogą wybierać pomiędzy zadrukowanymi papierami dekoracyjnym, foliami
i filmami melaminowymi z bogatej kolekcji wzorów drewnopodobnych,
kamieniopodobnych oraz fantazyjnych.
Sama firma powstała w 1985 r. i od tego momentu cieszy się ciągłym wzrostem
i rozwojem. Ma ona 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Obok centrali
w Niemczech ma siedziby w Szwajcarii, we Włoszech, Rosji, Chinach, Brazylii, Turcji
oraz USA. Polska centrala mieści się w Tarnowie Podgórnym, a zakład produkcyjny
w Głuchołazach. Łącznie w obu polskich lokalizacjach pracuje ok. 360 pracowników.
Firmę po dziś dzień wyróżnia indywidualizm, pasja, konsekwentna praca i wizjonerskie
myślenie.
info@schattdecor.pl
tel. 77 408 55 00

www.schattdecor.de/pl
19

Steiner Transocean Ltd. to lider w dziedzinie obsługi sektora Spa, oferujący usługi
na ponad 180 luksusowych statkach pasażerskich. Firma jest światowym dostawcą usług
spa, medi-spa, a jednocześnie producentem i dystrybutorem najwyższej klasy produktów
do pielęgnacji skóry, ciała i włosów. Zatrudnia akredytowanych instruktorów
przekazujących studentom umiejętności niezbędne do wykonywania profesjonalnych usług
spa, w tym masażu, pielęgnacji skóry oraz zarządzania spa.
Głównym celem firmy jest dbałość o zdrowie i relaks potencjalnych odbiorców
usług. Posiada ponad stuletnie doświadczenie w branży usług pielęgnacyjnych, spa
i salonu.
Steiner Transocean Ltd. cechuje wysoka jakość, wyjątkowa obsługa, uczciwość
biznesu, otwartość i proaktywna wizja. Sukces firmy opiera się na zaangażowaniu i pasji
doskonałości. Jako pracodawca poszukuje osób, które również dzielą te wartości.

www.facebook.com/steinerpolska
tel. 505 977 645

www.theonboardspa.com
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Toastmasters Opole jest częścią międzynarodowej organizacji typu non profit, której
celem jest rozwój umiejętności komunikacji, przemawianie i przewodzenie, czyli
leadership. Organizacja wywodzi się z USA i działa na terenie prawie całego kraju
już od 93 lat. W Opolu istnieje od ponad 4 lata. Członkiem klubu Toastmasters może
zostać każda osoba, która chce poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności z dziedziny
wystąpień publicznych.
Prezesem Toastmasters Opole jest Zuzanna Rzepecka, działająca w branży
medycyny bioinformacyjnej. Na co dzień przygotowuje ona indywidualne programy
zdrowotne na bazie naturalnych metod i diagnozuje stan zdrowia bioreznansem
magnetycznym. Współpracuje ze sportowcami dbając, by ich kondycja i sprawność
fizyczna były na jak najwyższym poziomie. Jej działania w firmach polegają na wdrażaniu
audytów zdrowotnych. Dzięki doświadczeniu uzyskanemu w Toastmasters znacznie
poprawiła łatwość w komunikacji ze swoimi podopiecznymi oraz usprawniła zarządzanie
sobą w czasie.

kontakt@toastmasters.opole.pl

www.toastmasters.opole.pl
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Tomasz Turba

Tomasz Turba na co dzień pracuje jako szef zespołu IT security. Swoją przygodę
z bezpieczeństwem rozpoczynał od hackowania Amigi 500. Z wykształcenia jest
administratorem systemów sieciowych. Autor kilku innowacyjnych szkoleń oraz posiadacz
licznych certyfikatów IT, który prowadzi działalność z zakresu wykonywania testów
penetracyjnych oraz konsultacji zabezpieczeń. Entuzjasta wszystkiego, co podnosi
adrenalinę i ma w sobie nutkę ryzyka, prowadzący bloga pod adresem tturba.pl
Przeprowadzony wykład dotyczył zakresu rozpoznawania współczesnych zagrożeń
cyberbezpieczeństwa czyhających na nieświadomego użytkownika. Wystąpienie miało
na celu pokazanie typowych ataków, sprzętu hackerskiego oraz w jaki sposób należy się
przed nimi bronić. Treści teoretyczne przeplatane były z anegdotami wziętymi z życia
i doświadczenia w branży IT Security. Na końcu wykładu zaskakującą niespodzianką
i momentem zdziwienia było przedstawienie osobom, które nie słuchały uważnie
ich poczynań w świecie wirtualnym.

www.tturba.pl

www.tturba.pl
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Turck Sp. z o.o. to jeden ze światowych liderów w dziedzinie automatyki
przemysłowej. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 3500 pracowników w 28 krajach oraz
posiada przedstawicieli w kolejnych 60 krajach. Oferta automatyki Turck obejmuje około
15 tys. urządzeń, głównie czujników, stacji rozproszonych I/O dla różnych protokołów
transmisji i obszarów montażu, przetworników sygnałowych i techniki łączeniowej. Turck
oferuje także kompleksowe rozwiązania dla bardziej złożonych zastosowań w dziedzinie
automatyzacji procesów i produkcji, takich jak przemysłowe systemy identyfikacji
radiowej (RFID), systemy kontroli pobrań typu pick-to-light czy analiza wizyjna.
Oddział Turck w Opolu jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim
rynku od 15 lat. Aktualnie zatrudnia ponad 40 osób, w większości inżynierów
automatyków i elektryków. Posiada własny dział wsparcia technicznego, logistyki (w tym
magazyn w Polsce) oraz wspiera swoich klientów poprzez 18 terenowych inżynierów
sprzedaży. W swoim centrum szkoleniowym przekazuje wiedzę na temat automatyki
przemysłowej nie tylko klientom, ale także m.in. studentom Politechniki Opolskiej.

poland@turck.com
tel. 77 443 48 00

www.turck.pl
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Waldemar Warchoł jest trenerem piłki nożnej, trenerem personalnym i pasjonatem
każdej formy aktywności ruchowej. Od lat jego największą miłością jest psychologia, którą
uważa za najważniejszy czynnik decydujący o osiąganiu zamierzonych efektów.
Dwie największe pasje miksuje i przeplata ze sobą, tworząc idealne narzędzia
i modele rozwojowe oparte właśnie o sport i psychologię. Nie tylko wytrwale dąży
do realizacji swoich pragnień, ale też pomaga innym przełamywać bariery strachu,
niepewności i zniechęcenia.
Jego główną misją jest wspieranie ludzi w rozwijaniu ich pasji oraz
wykorzystywaniu pełnego ich potencjału. Narzędziem do realizacji tej misji są wykłady dla
młodzieży szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz rodziców w całej Polsce.
17 września 2016 r. wydał swoją debiutancką książkę „ROŚNIJ!? Wielbiciele Rozwoju
Własnego”, którą sam nazywa swoim „manifestem rozwoju.”

warchol.waldemar@gmail.com
tel. 721 145 821

www.trainwithbrain.eu
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) „INVEST-PARK”
to największa i jedna z najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny
w 58 lokalizacjach południowo-zachodniej części kraju. W rankingu fDi Magazine została
wyróżniona za jakość i kompleksowość obsługi inwestora. Określono ją również jako
miejsce szczególnie atrakcyjne na lokowanie inwestycji w Europie.
Obecnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje blisko 3800 ha
terenów. Działalność na obszarze jej funkcjonowania prowadzą m.in.: Toyota,
Mercedes-Benz, Volkswagen, ifm ecolink, Pasta Food Company, Polaris, Mondelez, 3M,
czy Faurecia. Łącznie firmy zainwestowały ponad 25 mld zł. W województwie opolskim
WSSE posiada tereny w 13 miejscowościach: Opolu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie,
Praszce, Prudniku, Skarbimierzu, Grodkowie, Otmuchowie, Niemodlinie, Lewinie
Brzeskim, Dąbrowie oraz Brzegu.

invest@invest-park.com.pl
tel. 74 664 91 64

www.invest-park.com.pl
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Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) działa aktywnie na wielu polach
związanych z aktywizacją zawodową oraz rynkiem pracy.
Europejskie Służby Zatrudnienia, czyli sieć EURES(EURopeanEmploymentServices)
powołana została w 1993 r. przez Komisję Europejską i działa we wszystkich państwach
członkowskich UE i EFTA. Wspiera ona mobilność pracowników na europejskim rynku
pracy, świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz jest źródłem
informacji o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. Oferty sieci
EURES skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia, jak i pracodawców.
W tej edycji Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiciele WUP i EURES
poruszyli temat pracy za granicą i niebezpieczeństwa handlu ludźmi, omawiając zasady
bezpiecznego szukania pracy za granicą. Przedstawiono zasady przygotowywania się
do bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicą, a także zagadnienia związane
z zagrożeniami wynikającymi z przestępczych działań handlarzy żywym towarem,
ich sposobów postępowania i werbowania ofiar. Pokazane zostały również sposoby
na uniknięcie ryzyka, właściwe rozpoznanie tego rodzaju przestępczości oraz zasady
postępowania osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi.
ciz@wup.opole.pl
tel. 77 44 16 677

wupopole.praca.gov.pl
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ZF Group jest globalnym liderem w technologiach napędu, podwozia,
jak również aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. W maju 2015 r. korporacja
włączyła w swoje struktury TRW Automotive. Połączone firmy zatrudniają ponad 135
tysięcy pracowników w 230 lokalizacjach w 40 krajach świata. Obecnie ZF Group
jest jednym z największych dostawców branży automotive na świecie.
Swoją innowacyjność firma w dużej mierze zawdzięcza wysoko zmotywowanym
pracownikom, którym oferuje ciekawą, pełną wyzwań pracę z dużą dozą autonomii oraz
wiele możliwości budowania międzynarodowej kariery. Jest to przedsiębiorstwo otwarte
na utalentowanych inżynierów, zmotywowanych managerów oraz zaangażowanych
specjalistów IT, księgowych oraz pracowników administracyjnych, którzy chcą stać
się częścią międzynarodowego zespołu.
Swoim Pracownikom firma zapewnia poniższe benefity:

szkolenia specjalistyczne, szkolenia językowe,

rozbudowany pakiet socjalny, prywatna opieka medyczna, pakiet relokacyjny,

elastyczne godziny pracy, atrakcyjna ścieżka kariery,

stabilne miejsce pracy, międzynarodowe środowisko.
W wykładzie omówiono zasady tworzenia atrakcyjnych i „skutecznych”
dokumentów aplikacyjnych z perspektywy specjalistów ds. rekrutacji.
zfpolska@zf.com
tel. 22 544 84 70

www.zf.com/poland/pl
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Akademickie Biuro Karier
Ul. Prószkowska 76,
Budynek7, p. 7
45-758 Opole
tel. + 48 77 449 81 70

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76,
45-758 Opole
tel. +48 77 449 80 00

zfpolska@zf.com
tel. 22 544 84 70
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