OFERTA BIURA KARIER
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
DLA PRACODAWCÓW
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Karier WUM proponowaną pracodawcom związanym z szeroko rozumianą
branżą medyczną i farmaceutyczną. Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo w szybki i efektywny sposób dotrzeć do
środowiska studenckiego i absolwenckiego reprezentującego Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Warszawski Uniwersytet Medyczny jest najważniejszym w regionie ośrodkiem kształcącym profesjonalną kadrę
medyczna i farmaceutyczną. Uczelnia naucza na 12 kierunkach i 3 specjalnościach, takich jak:
analityka medyczna, audiofonologia, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna,
lekarski, lekarsko-dentystyczny, logopedia ogólna i kliniczna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo
medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne.

Współpraca z Biurem Karier to dobry sposób wzmacniania wizerunku Państwa firmy/instytucji jako
atrakcyjnego i poszukiwanego pracodawcy.
Głównym celem Biura Karier jest dostarczanie studentom oraz absolwentom aktualnej wiedzy o sytuacji rynku pracy,
informowanie o możliwościach podjęcia zatrudnienia stałego lub dodatkowego, wsparcie w procesie planowania kariery
i poszukiwania pracy oraz diagnoza i rozwój kompetencji interpersonalnych. Nasi absolwenci przygotowywani są do
bycia specjalistami w swojej dziedzinie, a poprzez wspomniane aktywności Biura chcemy zapewnić im także wiedzę i
umiejętności niezbędne do poruszania się po współczesnym rynku pracy.
Aktywnie wspieramy działania promocyjne firm na uczelni dotyczące organizowanych programów stażowych,
konkursów, projektów naukowo-badawczych dla studentów i absolwentów (plakaty, ulotki, mailingi).
Pragniemy zachęcić Państwa jako Pracodawców do podejmowania wspólnych inicjatyw, które sprawią, że przyszłe
kadry medyczne będą jeszcze lepiej przygotowane do pełnienia swoich ról zawodowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie
pomysły, które mogą zaowocować realizacją projektów zapewniających lepsze dostosowanie efektów kształcenia do
potrzeb rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Zespół Biura Karier WUM

OFERTY PRACY, PRAKTYK i STAŻY
Za naszym pośrednictwem mogą Państwo bezpłatnie zamieścić ofertę
pracy (stałej lub dodatkowej), praktyk, staży czy wolontariatu.
Nasi studenci i absolwenci zainteresowani są wszelkimi formami
zdobywania doświadczenia zawodowego m.in. poprzez podejmowanie prac
dorywczych.
W tym celu wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Biura Karier
http://biurokarier.wum.edu.pl i przesłać go w formie elektronicznej na
adres: biurokarier@wum.edu.pl. Otrzymana oferta zamieszczana jest
w serwisie internetowym Biura.
Pełne wersje ofert (z danymi kontaktowymi Pracodawców) udostępniamy osobom zarejestrowanym w naszej bazie
danych. Aplikacje od osób zainteresowanych wysyłane są bezpośrednio na adres podany w Państwa ofercie.
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wysłania mailingu do wybranych grup z bazy (blisko 3000
użytkowników) czy też wysłania informacji o ofercie za pośrednictwem newslettera. Biuro Karier zastrzega sobie prawo
akceptacji publikowanych ofert.

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI NA UCZELNI
Zachęcamy Państwa także do skorzystania z szansy bezpośredniego kontaktu ze studentami
lub absolwentami. To znakomita forma przybliżenia samej firmy/instytucji, oferowanych
ścieżek dla rozwoju i kariery czy zasad oraz form rekrutacji – co jest szczególnie interesujące
dla osób rozpoczynających drogę zawodową.
Dzięki takim spotkaniom mogą Państwo bliżej poznać potencjalnych przyszłych pracowników.
Największym zainteresowaniem cieszą się spotkanie zawierające elementy szkoleniowowarsztatowe czy też praktyczne przedstawienie pracy w danym zawodzie i do przyjęcia takiej
formuły szczególnie Państwa zachęcamy. Oczywiście spotkanie może również skupiać się
wokół rekrutacji do pracy / projektu / na praktyki.
Ze swojej strony zapewniamy pomoc w organizacji spotkania oraz promocję wydarzenia
w środowisku akademickim.
W listopadzie 2011 roku odbyły się Jesienne Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy, podczas
których gościliśmy przedstawicieli 18 instytucji, firm oraz organizacji reprezentujących branżę medyczną
i farmaceutyczną. Na jesieni 2012 roku zorganizowaliśmy II edycję Spotkań – studenci ponownie mieli okazję
uczestniczyć w 18 spotkaniach dotyczących różnorodnych propozycji rozwoju zawodowo-edukacyjnego dla studentów i
absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
http://spotkania-medyczne.wum.edu.pl/

MEDYCZNE TARGI PRACY
Medyczne Targi Pracy to największa tego typu impreza odbywająca się na uczelniach
medycznych w Polsce. Zorganizowaliśmy już 6 edycji targów – cieszących się zawsze
dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców, jak i samych odwiedzających.
To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli szerokiego
spektrum pracodawców związanych z branżą medyczną i farmaceutyczną. Są wśród nich
reprezentanci zarówno szpitali publicznych, prywatnych centrów medycznych, firm
farmaceutycznych, jednostek badawczych (klinicznych), instytucji publicznych
związanych z ochroną zdrowia, aptek oraz firm zajmujących się rekrutacją personelu
medycznego.
Szczegóły dotyczące poprzednich edycji dostępne są w internetowym serwisie targów:
http://mtp.wum.edu.pl
W zorganizowanych przez nas imprezach targowych uczestniczyli m.in.: ACP Pharma,
Apteki Na Zdrowie, A-Team Recruitment, Boiron, Carolina Medical Center, Centrum
Zdrowia Dziecka, Dantex-Med., Dr Max Apteka, Enel Med., EMC Instytut Medyczny,
Geers, GlaxoSmithKline, Instytut Żywności i Żywienia, KCR, KRKA, LUX MED, Medicover,
Medycyna Rodzinna, Narodowy Fundusz Zdrowia, NES Healthcare, Osteomed, Pfizer,
Pliva (obecnie Teva), Polfa Grodzisk, Polfa Tarchomin, Polpharma, Promedis, Servier, Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych i Produktów Biobójczych, Wojskowy Instytut Medyczny, Zentiva (obecnie Sanofi).

WSPARCIE W PROCESIE REKRUTACJI
Biuro Karier oferuje także wsparcie w procesie rekrutacji nowych pracowników. Oferta obejmuje pełen pakiet lub
wybrane elementy współpracy: preselekcję dokumentów aplikacyjnych, wstępne rozmowy kwalifikacyjne, a także
analizę potencjału psychologicznego na podstawie kwestionariuszy badających preferencje zawodowe, osobowość,
temperament, inteligencję emocjonalną, style radzenia sobie ze stresem oraz poczucie umiejscowienia kontroli.

Zapraszamy również do tworzenia programów praktyk i konkursów wyłaniających osoby o największym
potencjale dedykowanych studentom i absolwentom WUM.
Jeśli potrzebujecie Państwo informacji, podpowiedzi w tym zakresie – służymy pomocą.

Biuro Karier Warszawski Uniwersytet Medyczny
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