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DPM Doradztwo Personalne - to firma rodzinna, która efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji 
oraz usprawnia jej procesy personalne. Wywodzimy się ze Śląska, od 1998 roku świadczymy usługi personalne 
na terenie całego kraju jak i poza jego granicami. Trzon naszej działalności to procesy rekrutacyjno – selekcyjne. 

Specjalizacje:
• sprzedaż, 
• logistyka i zakupy, 
• wsparcie przemysłu, 
• finanse i księgowość, 
• zarządzanie zasobami ludzkimi, 
• produkcja, 
• inżyniera, 
• administracja. 

Korzyści:
• skrócenie procesu dotarcia do pracodawców, 
• aplikacje bez CV, 
• wielu pracodawców w jednym miejscu, 
• propozycje współpracy ze strony pracodawców. 

więcej informacji: www.readytowork.com.pl/
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu to miejsce, gdzie kadra specjalistów - 
doradców zawodowych w tym psychologów, świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Sko-
rzystaj z naszych porad, podczas których: 

• pomożemy Ci określić Twoje preferencje i predyspozycje zawodowe, cechy osobowości oraz temperamentu, 
• dokonamy z Tobą bilansu kompetencji zawodowych, dzięki czemu stworzysz listę swoich mocnych i słabych stron, 
• wesprzemy Cię w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia, szkolenia czy działalności      
  doradczej, 
• zaplanujemy z Tobą Twoją ścieżkę rozwoju zawodowego, 
• stworzymy dla Ciebie profesjonalny życiorys i przygotujemy Cię do rozmowy kwalifikacyjnej. 

więcej informacji: www.ciipkz.dwup.pl/



5więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Na Dolnym Śląsku funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz lokalne 
PIFE w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE:

• informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, 
• organizacja spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów – w wersji on-line,
• organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych,
• działania promujące usługi  PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych.



6więcej informacji: www.wroclaw.pip.gov.pl/pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

Wszystkich kandydatów zainteresowanych współpracą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą placówką:

UL. ZIELONEGO DĘBU 22
51-621 WROCŁAW
TEL.: 71 37 10 430 



7więcej informacji: www.aw.gov.pl/rekrutacja/

Agencja Wywiadu jest służbą specjalną odpowiedzialną za pozyskiwanie ekskluzywnych informacji istotnych 
z punktu bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Pozyskiwane informacje i analizy tworzone 
przez oficerów Agencji Wywiadu trafiają bezpośrednio do najważniejszych organów państwowych w Polsce 
umożliwiając im podejmowanie najważniejszych dla kraju decyzji. 

Oferujemy zdecydowanie najciekawszą pracę na rynku w interesującym i dynamicznie zmiennym środowisku. 
Zapewniamy możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poszukujemy osób 
zmotywowanych, kreatywnych i ciekawych świata. Osób, które potrafią wyjść poza utarte schematy podejmując 
wyzwania możliwe do realizacji jedynie w Agencji Wywiadu. 



8więcej informacji:  www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu prowadzi rekrutację do służby w Policji.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w sposób otwarty, ma charakter konkursowy. Dokumenty przyjmowa-
ne są  w KWP we Wrocławiu oraz we wszystkich KMP/KPP województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej.

Możesz zostać jednym z nas!

Służba w Policji zapewnia:
• gwarancję stałych warunków pracy, 
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• różnorodny system szkoleń, 
• precyzyjny system wynagrodzenia,
• rozbudowany system socjalny, 
• po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.



9więcej informacji: www.oss.strazgraniczna.pl

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ w Lubaniu im. gen. bryg. 
Wilhelma Orlika-Rückemanna
Jesteśmy jedynym w regionie południowo-zachodniej części Polski Ośrodkiem MSWiA szkolącym funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. Zajmujemy się m.in. działalnością edukacyjną dającą absolwentom szkoleń wszechstronną 
wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wykonywania zadań służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Stosujemy nowoczesne metody interaktywne z wykorzystaniem techniki audiowizualnej. Zadania dydaktyczne, przy 
współdziałaniu z komórkami logistycznymi (Wydział Techniki i Zaopatrzenia, Wydział Łączności i Informatyki, 
Pion Głównego Księgowego, Wydział Kadr), zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka, realizują: 
Zakład do Spraw Cudzoziemców, Zakład Kynologii, Zakład Zabezpieczenia Działań, Zakład Ogólnozawodowy, 
Zakład Organizacji Dydaktyki, Pododdziały Szkolne.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
• prowadzenie szkoleń kwalifikowanych na poziomie podstawowym i podoficerskim,
• prowadzenie szkolenia w zakresie postępowania w sprawach cudzoziemców,
• prowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu kynologii służbowej oraz szkoleń doskonaląco-atestacyjnych dla     
  przewodników i psów służbowych,
• kształtowanie umiejętności zawodowych, którymi powinien charakteryzować się funkcjonariusz na określonym        
   stanowisku służbowym,
• realizowanie doskonalenia zawodowego centralnego dla funkcjonariuszy i pracowników SG oraz innych służb.

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej to proponujemy służbę przygotowawczą/służbę stałą.
Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, niekaraną, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za poczucie bezpieczeństwa Polski 
– zgłoś się do OSS SG w Lubaniu. U nas dowiesz się jak wstąpić w szeregi Straży Granicznej.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 LUBAŃ
www.oss.strazgraniczna.pl
tel. (+48) 75 725 40 00 
fax (+48) 75 725 47 00



10więcej informacji: www.sw.gov.pl

Służba Więzienna
Podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną 
strukturę organizacyjną. Misję Służby Więziennej określają trzy proste stwierdzenia: ochrona społeczeństwa, 
humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, resocjalizacja skazanych. 

Obszary działania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kadr, 
dział organizacyjno-prawny, dział finansowy, dział ewidencji, dział kwatermistrzowski, dział informatyki 
i łączności, dział służby zdrowia.

Szczegółowy sposób aplikowania na stanowiska pod adresem internetowym: 
https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-we-wroclawiu 

 



11więcej informacji: www.wkuwroclaw.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Jesteśmy terenowym organem administracji wojskowej. Zajmujemy się m.in. przeprowadzaniem rekrutacji 
i powoływaniem do poszczególnych służb wojskowych. Jeśli chcesz zostać żołnierzem zawodowym lub chcesz 
sprawdzić swoje wojskowe możliwości to proponujemy:

• służbę przygotowawczą,
• służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej,
• służbę kandydacką,
• służbę zawodową.

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, niekaraną, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski 
zgłoś się do WKU. U nas dowiesz się jak wstąpić w szeregi Wojska Polskiego.


