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„Kto trzyma  
z Biurem Karier, 
tego kryzys  
nie ogarnie.” 

W czwartek, 2 kwietnia 2009 roku w godz. od 10 
do 15, w holu Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się  siódma edycja Targów 
Pracy Etat 2009. 

Biuro Karier UZ, razem z OHP,  pozyskało przedstawi-
cieli najróżniejszych branż, od ściśle technicznych, re-
prezentowanych np. przez  Xlogics Sp.z o.o. z Zielonej 
Góry  czy  gorzowską firmę SE  Bordnetze, (z miejscami  
pracy dla mechaników i projektantów), poprzez Stream 
Soft S.J., atrakcyjny przede wszystkim dla programi-
stów po  Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdro-
wia, oferujący praktyki zawodowe dla humanistów, infor-
matyków czy ekonomistów, aż po Szkołę Muzyki Roz-
rywkowej Music Store ze Świebodzina, która szukała 
nauczycieli, instruktorów i stażystów i której uczennice 
oczarowały wszystkich znakomitą muzyką i śpiewem. 
Po raz pierwszy na naszych targach zaprezentowała się 
firma „ante-holz-Polska” Sp. z o.o. z Kostrzyna  która 
już zapowiedziała chęć dalszej, ściślejszej współpracy 
z uczelnią. 

Pojawili się też goście zza Odry z RFN. Stowarzysze-
nie „Miteinanderwohnen”   z Frankfurtu z którym Biuro 
Karier, już trzeci rok, prowadzi aktywną współpracę, co 
miesiąc wysyłając 2 osoby (najczęściej studentów ger-
manistyki i pedagogiki) na dodatkową, nieobowiązkową 
praktykę indywidualną. zachęcało do odbycia praktyki w 
swojej świetlicy socjoterapeutycznej 

Nie zawiodły współpracujące z nami banki:  ING Usłu-
gi Finansowe S.A oraz Bank Gospodarki Żywnościowej 
SA., którzy wśród praktykantów szukają przyszłych pra-
cowników.

W ramach targów zostały przeprowadzone wykłady na 
temat polskiego i niemieckiego rynku pracy, public rela-
tions,   procesów rekrutacji a także prezentacje niektó-
rych wystawców. Po raz pierwszy nie zamknęliśmy się z 
organizacją targów w obrębie jednego miejsca, specjal-
nie do studentów germanistyki i pedagogiki do kampusu 
B dotarło dwóch wykładowców ze swoją ofertą.

Anna Urbańska z Biura Promocji UZ przeprowadziła 
spotkanie ze studentami pedagogiki pod hasłem „Sta-
wiam na PR” a doradca ds. przedsiębiorczości na po-
graniczu polsko-niemieckim Monika Michta z Guben 
mówiła o możliwościach zatrudnienia oraz stażu dla 
studentów w rejonie przygranicznym po stronie niemie-
ckiej. 

Absolutną nowością, chyba nawet po raz pierwszy w 
Polsce na targach pracy, była „Loża Ekspertów” , gdzie 
przy okrągłych stolikach, w przyjaznej atmosferze, stu-
denci i absolwenci, w rozmowie indywidualnej ze spe-
cjalistą, ekspertem w danej dziedzinie, dowiadywali się: 
- jak założyć własną firmę w Polsce, 
- na co zwrócić uwagę rozpoczynając własną działal-

ność w Niemczech, 
- gdzie można zdobyć fundusze na rozwinięcie własnej 

działalności,
- jakie korzyści można odnieść ze współpracy z Akade-

mickim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Tutaj „od ręki” weryfikowali swoje dokumenty rekru-

tacyjne, bądź pod czujnym okiem specjalisty-rekrutanta  
i psychologa, na miejscu, je przygotowywali.

Specjaliści z Okręgowej Inspekcji Pracy  podpowiada-
li, jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy właściwie 
zawartą umową, sprawdzali umowy gotowe do podpisa-
nia, podpowiadali na co zwrócić uwagę przy ich podpi-
sywaniu  a na jakie nie godzić się w żadnym wypadku. 

Okazało się, że „Loża Ekspertów” była przysłowiowym 
„strzałem w 10”, studenci tłumnie  z niej skorzystali.

A propos tłumów, rzeczywiście były ogromne, jeszcze 
nigdy tylu studentów nie przybyło na nasze targi, sadzę, 
że zawdzięczamy to wciąż rosnącej dojrzałości naszych 
studentów, którzy wiedzą, że trzeba wykorzystywać 
każdą okazję do zdobycia ofert pracy, praktyki czy stażu 
a także większej niż zwykle reklamie naszych targów, 
w której wydatnie pomogło nam Biuro Promocji, Uzetka 
i Radio Index, które towarzyszyło nam cały dzień „na 
żywo” relacjonując wszystkie wydarzenia i  mobilizując 
studentów do skorzystania z oferty targowej.
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W poprzednich sześciu edycjach targów wzięło udział 
łącznie 180 wystawców, promujących firmę i  szukają-
cych  młodych pracowników  oraz  wielka rzesza stu-
dentów i absolwentów. W tym roku pomimo straszącego 
kryzysu zaprezentowało się 36 wystawców  i eksper-
tów.

Zadowolenie byli i pracodawcy i studenci, najbardziej 
ci, którym udało się uzyskać dobrą praktykę, staż czy 
też  miejsce pracy. Wszyscy  mieli szansę skorzystać z 
wykładów, prezentacji czy porad ekspertów. 

Kolejny raz przekonaliśmy się, że warto poświęcić 
kilka miesięcy na przygotowanie, wysłać setki listów i 
maili, dla tego jednego dnia, kiedy w murach uczelni 
spotykają się pracodawcy ze studentami .   

LISTA WYSTAWCÓW:

A. Stolik Eksperta Organizacja Pracodawców Ziemi Lu-
buskiej

B. Stolik Eksperta - Doradztwo ds. Przedsiębiorczości 
na Pograniczu Polsko-Niemieckim, Monika Michta - 
Guben – RFN

C. Stolik Eksperta psycholog-rekrutant - Natalia Kowal-
ska-Dygas

D. Stolik Eksperta - Państwowa Inspekcja Pracy Okrę-
gowy Inspektorat Pracy  w Zielonej Górze

E. Stolik Eksperta - Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości w Zielonej Górze

1 Allianz Polska S.A.
2 Ante – holz – Polska Sp. z o.o. - Kostrzyn
3 Aqua – Grupa SBS Sp. z o.o. Centrala Zielona Góra
4 Astec Sp. z o.o. w Zielonej Górze
5 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regio-

nalny w Zielonej Górze
6 Biuro Karier  UZ i Pełnomocnik Rektora ds. Niepełno-

sprawnych Studentów 
7 Biuro Promocji UZ
8 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP- współor-

ganizator 
9 Centrum Integracji w Zielonej Górze

10 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 
w Zielonej Górze

11 Commercial Union Polska Przedstawicielstwo CU 
Zielona Góra

12 Emat Agencja Zatrudnienia z Wolsztyna 
13 Hertz Systems Ltd Sp. z o.o.
14 ING Usługi Finansowe S.A. w Warszawie, Oddział w 

Zielonej Górze 
15 Kancelaria Prawno-Patentowa Jarzynka & Wspólni-

cy  z Warszawy 
16 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia 
17 Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych „Lumel” 

S.A. 
18 LUG Light Faktory Sp. z o.o. w Zielonej Górze 
19 Manpower w Nowej Soli
20 Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Gó-

rze - Gazeta 
21 NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

w Warszawie Oddział Zielona Góra
22 Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Stu-

dentów
23 Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. Zielona 

Góra
24 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z 

o.o. Zielona Góra
25 Radio Index i Uzetka 
26 SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wiel-

kopolskim 
27 Stream Soft  S.J. w Zielonej Górze
28 Szkoła Muzyki Rozrywkowej Music Store w Świebo-

dzinie 
29 Wohnungswirtschaft -Miteinander Wochnen  E.V. 

– Frankfurt nad Odrą -RFN
30 Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji I Pla-

nowania Kariery Zawodowej
31 XLOGICS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Lilia Smoła 
kierownik Biura Karier


