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Szanowni Państwo!
Dwie edycje programu stażowego „Kariera na start” już za nami. W związku z
tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić
kolejne etapy realizacji naszego projektu.
Twórcami projektu są SMG/KRC Poland Human Resources i PolskaPresse S.A. –
wydawca Dziennika Zachodniego. Projekt jest kierowany do prestiżowych firm i uczelni
województwa śląskiego. Powstał on z myślą o potrzebach firm związanych z
pozyskiwaniem najlepszych specjalistów. Projekt prócz gwarancji wysokiego poziomu
merytorycznego zapewnia także szeroko zakrojoną akcję promocyjną programu
stażowego. Zachęcamy do lektury.

II edycja programu stażowego „Kariera na start”:
Druga edycja programu stażowego „Kariera na start” trwała od października
2011 do września 2012 roku. W trakcie trwania II edycji Projektu dotarliśmy z
informacją do 1000 śląskich firm. W wyniku szeroko zakrojonej promocji do programu
„Kariera na Start” przystąpiło 500 studentów z całej Polski. Zgłosili się do nas studenci
nie tylko ze śląskich uczelni, ale także warszawskich, lublińskich, wrocławskich,
opolskich czy krakowskich. Prace konkursowe nadesłało do nas 120 studentów,
walczyli oni o 40 miejsc stażowych. Podczas oceniania prac konkursowych Firmy
wyłoniły 17 laureatów, z których na dzień dzisiejszy połowa została zatrudniona na
stałe.
Tak duży sukces programu nie byłby możliwy bez zaangażowania w całe
przedsięwzięcie znaczących organizacji. Sponsorami II edycji „Kariery na Start” zostali
Kompania Węglowa S.A. oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
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Patronatem

medialnym program objęli: Dziennik Zachodni, Radio Katowice,

Telewizja Katowice oraz Biznesowa Turystyka. Wśród studentów promowali nas:
Radio Egida, Miesięcznik Studencki Manko, portal DlaStudenta.pl, Śląskie
Studenckie Forum Business Centre Club, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego. Nad
merytorycznym przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwali eksperci z Wyższej
Szkoły

Bankowej

w Chorzowie,

Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach,

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
im. gen. Jerzego Ziętka i Politechniki Śląskiej.
Dzięki sponsorom, partnerom merytorycznym, patronom medialnym, zaangażowaniu
organizatorów oraz Patronatowi Honorowemu Marszałka Województwa Śląskiego
projekt „Kariera na start” stał się programem realizowanym w myśl idei pomocy
z jednej strony młodym ludziom, którzy pragną zrobić swój pierwszy krok w karierze
zawodowej, z drugiej strony pracodawcom, poszukującym najzdolniejszych osób do
swoich zespołów.
Wśród firm fundujących staże znalazły się:

VALEO, LEAR CORPORATION, BANK ZACHODNI WBK, COMAU,
CAPGEMINI, inSOLUTIONS, SKOK WESOŁA, GALLUP POLSKA,
ARNAP, NOMA2, KOMPAN.PL, BANK BGŻ.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Założeniem projektu „Kariera na start” jest, aby na podstawie pięciu etapów konkursu,
odkryć i zaoferować naszym Partnerom – śląskim firmom młodych, kompetentnych i
kreatywnych współpracowników.

Zaletą projektu jest łączenie idei stażów dla

najlepszych studentów z ogromnymi możliwościami promowania i kreowania
pozytywnego wizerunku organizacji przystępujących do realizacji programu.

Etap V: OFICJALNE ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Końcowym etapem przedsięwzięcia będzie oficjalne zakończenie w formie Gali,
na którą zostaną zaproszeni uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego etapu, firmy
zaangażowane w projekt, a także inne organizacje współpracujące w realizacji tego
przedsięwzięcia. W czerwcu 2013 roku rozpoczną się pierwsze staże, które będą trwać
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Dzięki koncernowi PolskaPresse (wydawcy m.in. Dziennika Zachodniego – gazety
codziennej, mającej największy nakład na Śląsku) i jego możliwościom medialnym, a
także działaniom w ramach samego projektu (specjalna strona internetowa, mailowe i
telemarketingowe
niepowtarzalną

kampanie
możliwość

promocyjne)
kreowania

zapewniamy

swojego

firmom

wizerunku

i

jako

uczelniom
organizacji

odpowiedzialnych społecznie. A dodatkowo nasi Partnerzy mają zapewnioną bezpłatną
prezentację na śląskim rynku reklamowym - przystępując do projektu „Kariera na Start”
każdy z partnerów otrzyma dopasowany do potrzeb specjalny pakiet promocyjny.
ETAPY KONKURSU
Etap I : REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ
Pierwszy etap to promocja projektu i rejestracja studentów (III, IV, V roku) oraz
absolwentów na stronie internetowej www.karieranastart.pl.
Rejestracja

będzie

polegać

na

wypełnieniu

formularza

aplikacyjnego.

Etap II: OCENA PRACY PROBLEMOWEJ
Drugi etap to przesłanie przez studenta pracy problemowej, będącej
rozwiązaniem study case przygotowanego przez Firmę. Tematykę prac wyznacza jest
przez firmę, która zgłasza chęć
uczestnictwa. Kandydat będzie musiał przesłać stworzony przez siebie materiał w
określonym terminie. Kryteriami ocen będą oryginalność, kreatywność i innowacyjność.
Każda firma we własnym zakresie sprawdza nadesłane przez uczestników konkursu
prace.
Etap III: OCENA PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW ZA POMOCĄ METODY SMG/KRC
POLAND HR
W części trzeciej oceniany będzie potencjał i predyspozycje studentów do pracy
na określonym stanowisku w wybranej branży. Do trzeciej fazy projektu dostaną się
studenci, których prace otrzymały największą ilość punktów. Uczestnicy projektu
zostaną poddani badaniom za pomocą baterii testów psychologicznych i ocenieni według
kryteriów przygotowanych przez firmę SMG/KRC Poland HR. Efektem końcowym tego
etapu będzie sporządzenie krótkiego raportu o każdym z uczestników.
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Etap IV: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Ten etap wiąże się z udostępnieniem danych osobowych najlepszych studentów
firmom biorącym udział w projekcie. SMG/KRC gwarantuje skontaktowanie działów HR
poszczególnych firm z najbardziej odpowiednimi kandydatami. Na wstępnym spotkaniu
ze stażystą każda z firm określi zasady współpracy. Celem spotkania będzie również
ustalenie dokładnego czasu trwania stażu, zakresu obowiązków praktykanta, a także
wysokości przyznawanego wynagrodzenia.

Etap V: OFICJALNE ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Końcowym etapem przedsięwzięcia będzie oficjalne zakończenie w formie Gali,
na którą zostaną zaproszeni uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego etapu, firmy
zaangażowane w projekt, a także inne organizacje współpracujące w realizacji tego
przedsięwzięcia. W czerwcu 2013 roku rozpoczną się pierwsze staże, które będą trwać
minimum jeden miesiąc kalendarzowy.

