
 
Giełda Pracodawców Uczelni Łazarskiego’2017 

OFERTA DLA WYSTAWCÓW 
 
 

Z przyjemnością informujemy, że już 24 października 2017 r. Dział Praktyk i Karier Uczelni 
Łazarskiego organizuje XIV edycję Giełdy Pracodawców . 

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnictwo dla Wystawców jest bezpłatne.  

Udział w GIEŁDZIE PRACODAWCÓW daje Państwu wiele korzyści wynikających zarówno z możliwości 
zaprezentowania ofert pracy, praktyk, staży, projektów skierowanych do młodzieży akademickiej, 
jak również możliwość ugruntowania wizerunku firmy oraz jej promocję.  

Dla studentów i absolwentów naszej Uczelni GIEŁDA jest okazją do bezpośredniego kontaktu 
z potencjalnymi pracodawcami, zapoznania się ze szczegółami przebiegu procesu rekrutacji, 
niejednokrotnie możliwością do złożenia dokumentów aplikacyjnych. Uczestnictwo w GIEŁDZIE, 
to dla wielu osób okazja do uczynienia pierwszych „kroków” na rynku pracy, a dla innych szansa 
na świadomy wybór dalszej ścieżki zawodowej. 
 
TERMIN GIEŁDY PRACODAWCÓW:  24 października 2017 r. (wtorek) 
 
MIEJSCE:  Kampus Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, hol na parterze Uczelni 
 
CZAS TRWANIA GIEŁDY: 9:30 – 15:00 
 
ORGANIZATOR: Dział Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ DLA WYSTAWCÓW:  22 września 2017 r. 
 
CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
 
Wzorem dotychczasowych edycji prezentacja firm /instytucji oraz aktualnych ofert praktyk, staży oraz 
zatrudnienia odbywać się będzie w formie punktów konsultacyjno-doradczych rozmieszczonych 
w holu na parterze budynku. 
 
WARUNKI UDZIAŁU:  
 
W ramach udziału zapewniamy Państwu: 
 

 stanowisko  wystawiennicze w systemie okta-normy o wymiarach 1,5 m X 2m 
 

 
 



wyposażone w: 
 

 ladę informacyjną, 
 fryz z nazwą firmy, 
 dostęp do gniazdka elektrycznego, 
 dostęp do Internetu, 
 2 krzesła. 

 

Możecie też Państwo uczestniczyć w Giełdzie z użyciem własnej konstrukcji wystawienniczej. 
W takim przypadku oferujemy Państwu: 
 

 dostęp do gniazdka elektrycznego, 
 dostęp do Internetu, 

 
PROCEDURA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU FIRMY/INSTYTUCJI W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW: 
 

1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaznaczenie interesujących Państwa 
opcji, podpisanie i podpieczętowanie przez osobę upoważnioną. 

 
2. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w formie zeskanowanej - e-mailem na adres: 

kariera@lazarski.edu.pl w terminie do 22 września 2017 r. 
 

3. Do dnia 27 września 2017 r. otrzymacie Państwo e-mailową informację dotyczącą statusu 
zgłoszenia. 

 
4. Po otrzymaniu potwierdzenia, podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego prosimy 

przesłać lub dostarczyć na adres: Dział Praktyk i Karier, Uczelnia Łazarskiego, 
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, do 2 października 2017 r. 

 
Szczegółowych informacji udziela Zespół Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego: 
 
tel: 22 543 53 82 
e-mail: kariera@lazarski.edu.pl 


