PONIEDZIAŁEK/MONDAY
23.11.2020
10.00–11.00
Warsztat: Nauczyciel/ka języka norweskiego ‒ Szkoła Języka Norweskiego Zoozanko
(Polish)
Jak należy przygotować się do tej profesji? Jakie kompetencje są niezbędne? Na czym dokładnie
polega praca lektora? Zalety i wady tego zawodu. Praca lektora norweskiego przed wybuchem
pandemii koronawirusa oraz w trakcie pandemii. Jak aplikować do Szkoły Języka Norweskiego
Zoozanko na stanowisko lektora? Pytania do prowadzącej.

Prowadząca: Zuzanna Szczepańska
Założycielka Szkoły Języka Norweskiego Zoozanko, lektorka i metodyczka języka norweskiego,
miłośniczka języków obcych (norweski, hiszpański, angielski, francuski, portugalski).
Z wykształcenia mgr iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziecko mieszkała w Oslo,
gdzie nauczyła się norweskiego, a w dorosłym życiu wielokrotnie wracała do tego kraju. W ten
sposób Norwegia stała się jej drugim domem. Obecnie jej pasją jest rozwijanie szkoły,
prowadzenie szkolnych fanpage’y i grup w mediach społecznościowych oraz zarażanie
kursantów miłością do Norwegii, w tym jej języka, przyrody i kultury. Prywatnie mama Wojtka,
Janki i Stasia, miłośniczka dobrej literatury, kina i spędzania czasu na łonie natury.
11.45–12.30
Panel dyskusyjny: W jaki sposób radzić sobie ze zdalną nauką i pracą? (Polish)


Moderator: Maria Krauchanka

Uczestnicy:


Mateusz Banaszkiewicz ‒ psycholog zdrowia popularyzujący wiedzę opartą na dowodach
naukowych o tym, jak się relaksować, radzić sobie ze stresem i zwiększać dobrostan
psychiczny
https://www.instagram.com/mateusz_banaszkiewicz
https://mateuszbanaszkiewicz.com/o-mnie



Paweł Korycki ‒ przedsiębiorca, mentor biznesu
https://pawelkorycki.pl

Prowadząca: Joanna Zioło
Prowadzi agencję rekrutacyjną MyWay, ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS.
HR-owiec z pasji, wykształcenia i zawodu. Na co dzień, poza poszukiwaniem najlepszych
kandydatów, dba też o talenty osób pracujących już w firmach, tworząc strategie HR
pomagające utrzymać i rozwijać zespoły. Jej bogate doświadczenie pozwoliło zdefiniować
najlepsze praktyki w zakresie zarządzania HR, które z sukcesem wdraża w biznesie:
modelowała procesy rekrutacyjne, odpowiadała za employer branding, onboarding,
szkolenia, proces oceny okresowej, ścieżki karier i offboarding. Jej pracę charakteryzują
partnerstwo, uśmiech, otwartość i nastawienie na rozwiązanie.
Z wykształcenia jest psychologiem z dyplomem Uniwersytetu SWPS w obszarze
Psychologii w Biznesie ‒ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła również studia
podyplomowe z zarządzania projektami, coachingu i marketingu, jednak przestaje się
rozwijać, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach oraz nieustannie podnosząc
swoje kompetencje.
https://www.linkedin.com/in/joannaziolo
https://zmianapracy-myway.pl


Natalia Michałowska ‒ wiceprzewodnicząca i pełnomocnik ds. studenckich na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Samorząd Studencki

12.00–13.00
Work with foreign languages. Start your career with Accenture (English)
Are foreign languages your superpower? Would you like to use them in your everyday work? Join
our meeting and meet with our recruiters who will tell you more about development opportunities at
Accenture Operations and what makes us a great place to start your career. You will have an
opportunity to see how working at Accenture looks like, ask questions during a Q&A session, and
join us!

Host: Justyna Martula, Recruitment Team Lead

13.00–14.00
Dzień otwarty w firmie Philips (Polish)
Philips to firma, którą ‒ zdaje się ‒ znają wszyscy. Prawie każdy z nas miał okazję korzystać
z produktu obrandowanego tą marką. Jak wygląda PHilips dziś? Czym się zajmuje? Dlaczego tyle
wysiłku inwestujemy w to, aby przyciągać młode talenty? Czy jesteśmy miejscem dla Was?
Z chęcią oprowadziłabym Was po naszym biurze w Łodzi i Warszawie. Zabrała na kawę ze
stażystami, żeby i oni mogli podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami. Ale w dobie pandemii to
niemożliwe. Dlatego zapraszam na prezentację ‒ zrobię wszystko co w mojej mocy, abyście w ten
sposób poznali firmę, w której tak bardzo lubię pracować. Nie będę sama, bo to historie naszych
stażystów zazwyczaj najbardziej Was interesują.
Prowadzące:

Ula Osipuk
Z wykształcenia psycholog (absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie), zawodowo od zawsze w
rekrutacji. Przez ponad 8 lat rekrutowała programistów, aż do początku 2019 r., kiedy dołączyła do
Philips, aby przyciągać do organizacji młode talenty. Uważa się za szczęściarę, bo przepada za tym,
co robi i za firmą, w której pracuje.

Natalia Cichosz
Install Base Administrator w Philips Healthcare. Lubi pracować w środowisku międzynarodowym, co
pozwala jej rozwijać pasję do języków, szczególnie skandynawskich.

16.00–17.00
Jak przygotować się na spotkanie z rekruterem? Schneider Electric (Polish)
Prowadzące:

Monika Popiołek
Doświadczona specjalistka HR, zorientowana w swojej pracy na ludzi. Ukończyła studia
magisterskie na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi/Administracja personalna na Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Monika pełni rolę Head of Recruitment i posiada
udokumentowaną historię pracy w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Specjalizuje się
w zarządzaniu talentami, doradztwie HR, budowaniu zaangażowania pracowników, rekrutacji
i polityce HR.

Marta Doman
Specjalistka ds. HR z ponad 5-letnim doświadczeniem, w tym w administracji HR, usługach
cyfrowych i pozyskiwaniu talentów. Obecnie pełni funkcję Talent Acquisition Specialist w Schneider
Electric. Pasjonuje się HR i jego złożonością. Zdobyła cenne doświadczenie w różnych zespołach
wspierających zarówno miękkie, jak i twarde obszary HR. Lubi współtworzyć innowacje i rozwiązania
cyfrowe usprawniające pracę działu HR.

Martyna Musiał
Ma ponad 8-letnie doświadczenie w rekrutacji, szkoleniach, administracji HR oraz pracy
z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami biznesowymi w regionie Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki. Pracowała w sektorze RPO (handel detaliczny, energetyka, górnictwo, motoryzacja, ropa
i gaz) oraz jako wewnętrzny rekruter i specjalista HR (w przemyśle farmaceutycznym oraz
energetycznym). Ma również doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych procesów
rekrutacyjnych na różnych poziomach w organizacji, na stanowiskach w działach HR, finansów,
sprzedaży, inżynierii, obsługi klienta, BHP, IT, łańcucha dostaw oraz medycznym. Zdobyła także

cenne doświadczenie w pracy w innych obszarach HR, takich jak: wynagrodzenia i świadczenia,
HR business partnering, kadry i płace. Obecnie wspiera Schneider Electric, prowadząc procesy
rekrutacyjne dla poszczególnych biur w Polsce.

Wybierz interesujące Cię wydarzenie w Formularzu Google i zapisz się do piątku
https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9
Please select the events that might be of interest to you and register at
https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9. Registration deadline: November 20, 2020.

