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PROMOCJA

W ubiegłorocznej edycji
sprawdziło się bezpośrednie
doatarcie do kandydatów
poprzez społeczności oraz
uczelnie wyższe.
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Media

Akademickie Biura Karier
Jesteśmy w kontakcie z akademickimi
biurami karier w 250 uczelniach w Polsce. W ramach 17. edycji PK wysłaliśmy
do nich 1500 plakatów dotyczących Programu.

BADANIE

Facebook

Koronawirus i sytuacja wywołana przez
pandemię absolutnie zdominowały
media w okresie marzec – połowa maja.
Mimo to zaaranżowaliśmy 37 publikacji
w mediach ogólnopolskich, biznesowych
i studenckich.

35 kampanii celowanych na platformie
Facebook – dotarcie do ok. 300 tysięcy
studentów i absolwentów.
Informacje o PK w ok. 200 grupach tematycznych.

EXECUTIVE SUMMARY

„Ocena staży w ramach Programu
Kariera” zrealizowane przez

Czym się kierowałaś/eś
wybierając praktyki? (ogólnie)

Jak bardzo zadowolona/y jesteś
z odbytych praktyk?
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warunki praktyk
18%
Mając ku temu okazję, mówię innym
warunki
praktyk
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(narzędzia, stanowisko)
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o zaletach pracy w tej firmie.
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kontaktów / networking
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18%
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18%
6%
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Raczej zgadzam się
22%
6%
możliwość otrzymania
feedbacku
22%
3%
feedbacku
3%

W czasie praktyk
spędziłam/em kilka
godzin z Prezesem
firmy/Dyrektorem
mojego Działu.
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Realna praca nad
prawdziwymi
projektami wspólnie
z doświadczonymi
specjalistami

Dowolność,
otwartość na moje
propozycje, pełna
współpraca, równe
traktowanie.

wybrane odpowiedzi respondentów

Co najbardziej
podobało Ci
się podczas
praktyk?
Opiekun stażu,
który regularnie
nadzorował
moją pracę
i odpowiadał na
wszelkie pytania.

Bezpośredni
kontakt
z doświadczonymi
prawnikami
i możliwość
uczestnictwa
w dużych
projektach.

Była to rozwijająca
Partnerskiego
i inspirująca rozmowa
podejścia, rozmowy
zarówno o branży
o tematach również
reklamowej, ale również
niezwiązanych
o przedsiębiorczości
z wykonywanymi
i tematach wynikających
zadaniami,
z mojego doświadczenia
tłumaczenia procesów
i edukacji. Była to możliwość
i wykonywanej pracy
poznania prezesa jako
w firmie
współpracownika
i otrzymania odpowiedzi
Z
jakich
aspektów
na pytania o branży
czasu spędzonego
i organizacji.
z Prezesem/
Dyrektorem
Działu jesteś
Zapoznanie
Firmowe
najbardziej
się z wiedzą
spotkania
zadowolona/y?
osoby, która
wewnętrzne
posiada duże
i zewnętrzne, na
doświadczenie
których mogłem
w branży.
podpatrzeć jak
działają najlepsi
mentoring
w biznesie.
karierowy
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RANKING PROGRAMÓW
STAŻOWYCH
Firma

Final rank

Bakalland

1

DDB Warszawa

2

Scholz & Friends Warszawa

2

Uno Capital

2

Grupa OEX

5

deepsense.ai

6

PKP Energetyka

7

Grupa Erbud

8

Rothschild & Co

9

Adamed Pharma

10

FIRMY KTÓRE OD 2019 r.
UTRZYMAŁY MIEJSCE W TOP 10
Bakalland

+5

Grupa OEX

+1
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