OFERTA WSPÓŁPRACY
1. USŁUGI BEZPŁATNIE OFEROWANE PRZEZ AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK







założenie konta pracodawcy na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK:
www.kariery.uek.krakow.pl/rejestracja,
zamieszczanie przez pracodawcę ofert pracy, praktyk i staży w bazie on-line na stronie
www.kariery.uek.krakow.pl,
publikacja profilu firmy w katalogu pracodawców (opcja dostępna podczas rejestracji konta),
zamieszczenie informacji o spotkaniu z pracodawcą/warsztatach w Kalendarzu Szkoleń ACK,
przeprowadzenie zapisów na spotkanie (na życzenie pracodawcy),
publikacja artykułu/notatki prasowej w dziale Aktualności na stronie biura karier oraz
publikacja posta na fanpage,
ekspozycja materiałów/gadżetów reklamowych firmy w biurze karier.

2. USŁUGI PŁATNE OFEROWANE PRZEZ AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK
Warsztaty/prezentacje na uczelni – opłata za wynajem sali dydaktycznej:
 do 40 osób – 150 zł/godzina* + VAT
 do 100 osób – 250 zł/godzina* + VAT
 101-150 osób – 300 zł/godzina* + VAT
 powyżej 150 osób – 400 zł/godzina* + VAT
 laboratorium komputerowe od 25 do 40 osób – 300 zł/godzina* + VAT
* cena dotyczy godziny zegarowej

Umieszczenie plakatów na terenie kampusu Uczelni (cena za 10 plakatów/tydzień, maksymalny czas
ekspozycji 7 dni):
 A2, B2 – 250 zł + VAT
 A3, B3 – 150 zł + VAT
 A4, B4 – 100 zł + VAT
Promocja firmy na terenie Uczelni:
 aktywne stoisko reklamowe o pow. do 6m2 (z możliwością dystrybucji ulotek) – 1500 zł/dzień
+ VAT
 stojak reklamowy/roll-up o wymiarach max. do 3m2 – 1000 zł/tydzień + VAT
 baner o wymiarach 2,5 x 1m – 500 zł/tydzień + VAT
 baner o wymiarach 6 x 3m – 1000 zł/tydzień + VAT

3. UDZIAŁ W PROJEKTACH I WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ACK
Akademia Rozwoju
Akademia Rozwoju jest to cykl warsztatów i szkoleń skierowanych do studentów
i absolwentów UEK. Szkolenia odbywają się od listopada do stycznia oraz od marca
do czerwca i są prowadzone przez ekspertów z różnych branż. W ramach Akademii
Rozwoju oferujemy Państwu nieodpłatnie wynajem sali na terenie uczelni, promocję
wydarzenia oraz zapisy na szkolenie według ustalonych wytycznych.
Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych warsztatach znajdą Państwo na naszej
stronie: www.kariery.uek.krakow.pl/zrealizowane-projekty-1/akademia-rozwoju.

4 sfery kariery
To idealna okazja, by porozmawiać z potencjalnymi kandydatami i wyłonić spośród
nich osoby, które chcieliby Państwo zaprosić do współpracy. Zapraszamy Państwa
specjalistów z działów HR do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
Wydarzenie organizowane jest w marcu.
Szczegóły na www.kariery.uek.krakow.pl/4-sfery-kariery.

Targi Pracy
Targi Pracy organizowane od 13 lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
są doskonałą okazją do szeroko rozumianej promocji w środowisku akademickim
Krakowa, efektywną formą rekrutacji oraz wzajemnej wymiany informacji pomiędzy
studentami i pracodawcami.
Wydarzenie organizowane jest w październiku.
Więcej informacji na: www.kariery.uek.krakow.pl/targi-pracy.

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje dotyczące współpracy.
Zapraszamy do kontaktu,
Zespół Akademickiego Centrum Kariery

