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PRZEDSIĘBIORCO, 

nie przegap 

okazji !  

 

 

 

 
 

 Korzystaj nieodpłatnie z młodych, zaangażowanych pracowników 

 Daj szansę studentom na zdobycie cennego doświadczenia  

 Wykwalifikuj swojego potencjalnego, przyszłego pracownika 

 Weź udział w programie i zyskaj dodatkowe wsparcie 

 Poszerzaj kompetencje osób młodych 

 Działaj aktywnie na rzecz wzrostu zatrudnienia w regionie 

 
                                                  

Zapewnij studentom praktykę 

zawodową 

Zyskaj dodatkowego  

pracownika 

Student do     

wynajęcia 
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ODBĘDĄ PRAKTYKĘ : 
 

 ADMINISTRACJI w urzędach administracji rządowej i samorządowej, 

organizacjach pozarządowych, a także w biurach prywatnych przedsiębiorstw  

 

 BHP w zakładach przemysłowych, instytucjach bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w przedsiębiorstwach usługowych, w urzędach administracji publicznej, 

w organach nadzoru nad warunkami pracy 

 

 LOGISTYKI w działach logistyki zajmujących się koordynacją 

zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów, w 

firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą, w 

hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, w dużych  

 

ADMINISTRACJA 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

LOGISTYKA 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

KOSMETOLOGIA 

PEDAGOGIKA 

TECHNIKI DENSTYSTYCZNE 

Studenci 

kierunków 
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sieciach handlowych, w magazynach, centralach dystrybucji i kompleksowych 

centrach logistycznych, firmach turystycznych itp 

 

 FILOLOGII ANGIELSKIEJ w przedszkolach i punktach 

przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach prowadzących 

działalność dydaktyczną w zakresie nauczania języka angielskiego, a także w 

firmach, gdzie priorytetową umiejętnością jest władanie językiem angielskim 

 

 KOSMETOLOGII w gabinetach kosmetycznych, salonach piękności 

zlokalizowanych w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach 

uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych, w 

laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych, przedsiębiorstwach 

zajmujących się dystrybucją kosmetyków, w kosmetologicznych firmach 

doradczych, redakcjach czasopism kosmetycznych, czy w prowadzących 

działy porad kosmetycznych itp 

 

 PEDAGOGIKI w  placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach 

opiekuńczych i wychowawczych, urzędach pracy, administracji oświatowej, 

ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, 

organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, 

działach personalnych i szkoleniowych różnorodnych firm, a ponadto w 

sądach rodzinnych, policji, wojsku, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach 

rodzinnych 

 

 TECHNIK DENSTYSTYCZNYCH w zakładach opieki zdrowotnej, 

pracowniach techniczno-dentystycznych, w sanatoriach i innych placówkach 

turystyki zdrowotnej 

 
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji pod linkiem:  
https://docs.google.com/forms/d/1IA5w687KSv4Sp8fcCr5Nxjg-7PzoH_pJ2xKi-
1Kwu5c/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 
Zapraszamy również do kontaktu z biurem Dolnośląskich Pracodawców 
tel: +48 74 64 80 533 lub  e-mail: marzena.szczegielniak@dp.org.pl 
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