
 

Biuro Karier WSB Wrocław  zaprasza na bezpłatny webinar pt. 

 

PROGRAM:: 

 Poszukujesz Pracy?  
 Obawiasz się spotkania rekrutacyjnego?  
 Nie wiesz jak sobie poradzić z trudnymi pytaniami? 

Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno z postawionych wyżej pytań brzmi „Tak" to koniecznie zapisz się na 
ten webinar. Podczas webinaru dowiesz się jak przygotować się do spotkania z pracodawcą i efektywnie 
zaprezentować podczas procesu rekrutacyjnego. 

  
TRENER:  

Magdalena Kuczyńska-Czubak   
 
Doradca zawodowy, trener kształtowania kariery oraz kompetencji miękkich. Zawodowo od 2004 roku związana z realizacja projektów 
wspierających osoby poszukujące pracy, od 2006 pracownik Biura Karier WSB we Wrocławiu. Absolwentka studiów magisterskich Zarządzanie 
kadrami oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Uczestnik licznych Konferencji, seminariów, szkoleń oraz 
warsztatów z obszaru doradztwa zawodowego. Interesuje się motywowaniem do wyznaczania celów oraz rozwojem człowieka na różnych 
etapach jego życia. 
 

ZAPISY:    

Zapraszam, zarejestruj  się w Twoim JobTeaser - CAREER CENTRE (https://tiny.pl/9qnvd ) i  zapisz się na ten webinar.  
Po dokonaniu zapisu oczekuj na maila z adresu magdalena.kuczynska-czubak@wsb.wroclaw.pl z linkiem do spotkania. 
 

  

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
Rozwijaj się z Biurem Karier WSB we Wrocławiu 
ul. Fabryczna29-31, budynek G, pok. 315 
tel. 71376 23 28; e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl 

 
 

 

 

Jak zyskać lub stracić w oczach rekrutera 
 

 

Miejsce: 
MS Teams      

Termin: 

28.10.2021 
 

 

Godziny: 

15.30-17.00 
 

 

https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier
https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/jobteaser-nowa-platforma-do-posrednictwa-pracy-praktyk-i-stazy
https://tiny.pl/9qnvd
mailto:magdalena.kuczynska-czubak@wsb.wroclaw.pl
mailto:biuro.karier@wsb.wroclaw.pl?subject=Bezp%C5%82atne%20szkolenia
http://www.wsb.pl/wroclaw/studenci/biuro-karier


JobTeaser - CAREER CENTRE  

Uruchomiliśmy nową platformę kariery, która pomoże Tobie w : 
 poszukiwaniach wymarzonej pracy, praktyk, staży – zakładka Oferty 
 umówieniu na bezpłatne konsultacje z doradca zawodowy/ kariery – zakładka Spotkania 
 w zapisie na liczne wydarzenia, webinaria, spotkania z pracodawcami – zakładka Wydarzenia  

 
Zarejestruj się i określ swoje preferencje, aby otrzymywać treści i oferty, dopasowane do Twoich zainteresowań. 
   

 
 

 

Career Center zapewni Tobie niezbędne wsparcie do skutecznego wejścia na rynek pracy. Bez względu na to czy 
dopiero zaczynasz studia, czy już teraz szukasz pracy, na platformie znajdziesz interesujące treści. Do twojej 
dyspozycji są profile firm, informacje na temat wydarzeń związanych z rozwojem kariery, a także oferty pracy. 
  

 
  

Pozdrawiamy 

Zespół Biura Karier 

 

https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/jobteaser-nowa-platforma-do-posrednictwa-pracy-praktyk-i-stazy
https://tiny.pl/9qnvd

