Zostań Ambasadorem PwC SDC!
PwC Service Delivery Center (SDC) to firma o ugruntowanej pozycji na rynku oraz w sieci PwC, założona w 2009 r., działająca już
9 lat w Katowicach i 1,5 roku w Opolu. SDC zajmuje się świadczeniem usług wsparcia dla działów audytu finansowego, doradztwa
podatkowego oraz usług wewnętrznych (“back office”) dla spółek PwC zlokalizowanych w ponad 50 krajach na świecie.
Jednostka w Opolu, powstała w 2016 r. i zajmuje się przede wszystkim świadczeniem wsparcia usług kadrowych i księgowych.
Pracujemy w 2 językach: niemieckim i angielskim. To, co nas wyróżnia to bardzo przyjazne środowisko pracy oraz kultura
wzajemnego wsparcia.
Program Ambasador to świetna okazja do poznania firmy oraz jej działalności oraz możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze
marki pracodawcy. Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej.

Jeżeli:
Jesteś studentem jednej z powyższych uczelni

Czekają na Ciebie zadania
związane z:

Obszar marketingu i employer brandingu to
tematy, które Cię interesują
Należysz do organizacji studenckiej, koła
naukowego lub w inny sposób aktywnie działasz
w środowisku akademickim
Interesuje Cię organizacja wydarzeń dla studentów
i absolwentów
Aktywnie działasz w mediach społecznościowych
Twoja głowa to zbiór niekończących się pomysłów

Współpracą przy organizacji targów pracy,
warsztatów czy konkursów dla studentów
oraz absolwentów
Reprezentowaniem firmy podczas spotkań
promocyjno-rekrutacyjnych (takich jak: targi pracy,
stoiska firmy na uczelniach) czy podczas
bezpośredniej promocji ofert pracy
Monitoringiem wydarzeń i rekomendowaniem
najbardziej efektywnych form promocji PwC Service
Delivery Center jako pracodawcy
Dystrybucją materiałów promocyjnych
Aktywnym działaniem i promocją firmy na kanałach
Social Media

Dlaczego warto?
Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w planowaniu i organizowaniu wydarzeń oraz dużą dawkę praktycznej
wiedzy z obszaru promocji marki pracodawcy (Employer Branding) i marketingu
Będziesz mieć możliwość zgłaszania i wdrażania własnych pomysłów
Poznasz firmę od ,,kuchni” oraz nawiążesz relacje z pracownikami
Powiększysz sieć swoich kontaktów w oparciu o szeroką współpracę firmy ze środowiskiem akademickim
Otrzymasz możliwość uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach realizowanych przez naszą firmę
Weźmiesz udział w spotkaniach integracyjnych
Otrzymasz stypendium ambasadorskie, wypłacane w trakcie trwania programu wraz z certyfikatem uczestnictwa
„Ambasadorzy PwC SDC”
Dla najbardziej aktywnego ambasadora przewidujemy nagrodę specjalną
Po zakończeniu programu oferujemy możliwość skróconego procesu rekrutacyjnego na program stażowy
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