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Realizacja zajęć została wsparta 
przez Agence Universitaire de la 
Francophonie, z którą współpracę 
nawiązała dyrektor CWM dr inż. 
Dorota Piotrowska, prof. PŁ. Gru-
pa 23 studentów uczestniczyła 
w trzydniowych warsztatach on-
line, które poprowadziła Virginie 
Girault, menedżer Kresko Solution, 
doświadczony trener i szkolenio-
wiec, z wykształcenia inżynier. 
Nazwa firmy nie jest przypadkowa 
– słowo kresko to w języku espe-
ranto wzrost.

Program zajęć

Uczestnicy zajęć nauczyli się 
rozpoznawać swoje talenty i do-
wiedzieli się, jak je umiejętnie roz-
winąć i wykorzystać w swoim 
projekcie zawodowym. Zapoznali 

się z zagadnieniami dotyczącymi 
praw rządzących rynkiem pracy, 
funkcji przedsiębiorstw, sektorów 
działalności. Virginie Girault prze-
kazała studentom wiele ciekawych 
porad dotyczących pisania CV 
i zaskoczyła ich informacjami, 
jak wygląda proces rekrutacyjny 
z perspektywy osoby rekrutującej 
– na co zwraca uwagę, ile czasu po-
święca na czytanie CV, jak ważne 
są słowa-klucze, które przyciągają 
uwagę rekruterów. Inny ważny 
temat dotyczył sieci i mediów 
społecznościowych: Którym warto 
poświęcić czas? Których unikać? 
Jak stworzyć swój profil? 

Trzeciego dnia warsztatów 
na uczestników czekała niespo-
dzianka. Najpierw zapoznali się 
z tematem skutecznego prze-
prowadzenia rozmowy o pracę 

i przygotowali tzw. „pitch”, czyli 
krótkie autoprezentacje.

Spotkanie 
z profesjonalistami z firm

 Potem nastąpił moment kon-
frontacji z profesjonalistami z firm 
partnerskich IFE: Elodie Almeida 
z działu rekrutacji z Amazon i dwie-
ma osobami z Philipsa – Joanną 
Wieczorek zajmującą się pozy-
skiwaniem talentów i Adrianem 
Kłodrawskim zarządzającym za-
mówieniami. W trzyosobowych 
podgrupach studenci ćwiczyli 
autoprezentację i rozmawiali o re-
krutacji. To spotkanie okazało się 
cennym podsumowaniem trzy-
dniowej przygody.

Studenci wyszli z zajęć zado-
woleni, pełni zapału i wzbogaceni 
w wiedzę, którą na pewno wyko-
rzystają w przyszłości, a Virginie 
Girault i zaproszeni goście byli 
usatysfakcjonowani uczestnic-
twem w takim wydarzeniu. Fir-
my partnerskie oczekują bliskiej 
współpracy z uczelnią i widzą 
korzyści z niej płynące.

Liczymy na więcej takich warsz-
tatów, gdyż obecny rynek pracy 
wymaga od przyszłych pracow-
ników dużej elastyczności i umie-
jętności adaptacji w świecie VUCA, 
pełnym zmienności (Volatility), nie-
pewności (Uncertainty), złożoności 
(Complexity) i niejednoznaczności 
(Ambiguity).
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Cenne rady specjalistów
Studenci kierunku Gestion et Technologie (IFE) wzięli udział w ciekawych za-
jęciach dotyczących ich przyszłego życia zawodowego. Warsztaty „Zatrud-
nialność i orientacja zawodowa” zaoferowane przez francuską firmę doradczą 
Kresko Solution wpisały się idealnie w temat dotyczący potrzeb obecnego 
rynku pracy. 




