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WSTĘP

Drogi Czytelniku,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z e-Katalogiem Targowym, którego autorem jest 
doradca zawodowy z Biuro Karier i Programu Erasmus Akademii Wojsk Lądowych imienia 
generała Tadeusza Kościuszki. E-Katalog targowy jest projektem, który powstał w ramach 
zrealizowanych w miesiącu kwietniu br. uczelnianych targów pracy. Publikacja przedstawia 
organizacje świadczące usługi personalne, urzędy administracji publicznej, instytucje rynku 
pracy, pracodawców oraz przedstawicieli służb mundurowych. Podczas ww. wydarzenia 
pracodawcy zaoferowali studentom oraz absolwentom AWL oferty pracy, praktyk oraz staży. 
Dodatkowo przedstawili warunki pracy oraz aktualnie realizowane projekty. 

       Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczoną w E-Katalogu Targowym 
ofertą uczestniczących w targach pracy pracodawców oraz do odwiedzania strony internetowej 
Biura Karier i Programu Erasmus (https://www.wojsko-polskie.pl/awl/bkipe/), na której znaj-
dziecie Państwo aktualne oferty pracy, praktyk oraz staży, a także podejmowane przez pracow-
ników BKiPE działania i inicjatywy przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy.



4

BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS

Celem Biura Karier i Programu Erasmus jest podejmowanie działań i inicjatyw mających 
za zadanie przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz promocję idei 
mobilności akademickiej i uczenia się przez całe życie.
  
Z usług Biura Karier i Programu Erasmus korzystają:
 
• studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację 
 o rynku pracy; 
• studenci, którzy chcą zrealizować część programu studiów lub też praktykę poza 
 granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza program Erasmus+; 
• pracownicy Uczelni chcący poprzez udział w programie Erasmus+ podnieść 
 kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju; 
• pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy; 
• pracownicy Uczelni, którzy weryfikują strukturę i programy kształcenia 
 w AWL dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biura Karier.
 
Misja Biura Karier:
 
Głównym celem działalności Biura Karier i Programu Erasmus AWL jest służenie bezpłatną 
pomocą w zakresie:
• wyboru drogi rozwoju zawodowego; 
• przygotowania do wejścia na rynek pracy; 
• znalezienia pracy odpowiadającej wykształceniu i aspiracjom; 
• zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju dzięki 
          realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+; 
• realizacji części programu studiów w ramach programu Erasmus+ 
 w europejskich uczelniach wyższych.
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BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS

Nasze działania:
 
Wytyczone cele staramy się realizować poprzez:
• poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne; 
• organizację praktyk i staży zawodowych; 
• organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje studentów 
 i absolwentów na rynku pracy; 
• organizację spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji firm na Uczelni; 
• gromadzenie i udostępnianie ofert pracy; 
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie wzmacniania    
 praktycznych elementów nauczania;
• organizację i obsługę programu Erasmus+.
 
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak:
 
• skutecznie poszukiwać pracy; 
• przygotować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny); 
• pomyślnie przejść rozmowę rekrutacyjną; 
• podnieść swoje kwalifikacje, tak by być konkurencyjnym na rynku pracy; 
• rozpocząć własną działalność gospodarczą; 
• wyjechać na zagraniczną uczelnię w ramach programu stypendialnego Erasmus+.
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więcej informacji:  www.wojsko-polskie.pl/awl/bkipe/

KONTAKT

 
Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus

mgr Magdalena HRYNIEWICZ
tel. 261 658 702 

magdalena.hryniewicz@awl.edu.pl
 

Starszy referent Biura Karier i Programu Erasmus
mgr Danuta KARBOWIAK

tel. 261 658 702 
danuta.karbowiak@awl.edu.pl

 
Specjalista Biura Karier i Programu Erasmus

mgr Urszula PIERZCHALSKA
tel. 261 658 702 

urszula.pierzchalska@awl.edu.pl
 

Doradca zawodowy
mgr Olga CHROBOT

tel. 261 658 274 
olga.chrobot@awl.edu.pl

Pokój numer 1.026, Budynek dydaktyczny
 

Biuro jest czynne: 
pon.- pt. 7.30 - 15.30

Pokój numer 1.25, budynek numer 7
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więcej informacji:  www.wspol.edu.pl

KWP we Wrocławiu
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więcej 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.

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

Kontakt w sprawie rekrutacji:

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH 
STRAŻY GRANICZNEJ 
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więcej 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.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
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więcej informacji: kadry.wr@abw.gov.pl

AGENCJA  BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

https://abw.gov.pl/pl/nabor/94,Nabor.html

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Kogo szukamy

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnią służbę funkcjonariusze i zatrudnieni są pracownicy. Z uwagi na 
różnorodność realizowanych zadań, poszukujemy absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. 
Tak samo cenimy absolwentów uczelni humanistycznych i językowych, jak również technicznych i przyrodniczych. 
Dzięki takiemu doborowi kadr prawnicy, lingwiści i politolodzy mają unikalną szansę współpracy z technikami, 
inżynierami, czy chemikami przy realizacji zadań nałożonych na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oferujemy również stanowiska dla personelu technicznego i pomocniczego.
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Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
we Wrocławiu

więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

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.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
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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. Skorzystaj 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/

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Kontakt w sprawie rekrutacji:



ul. Wojska Polskiego 2
59-800 LUBAŃ
www.oss.strazgraniczna.pl
tel. (+48) 75 725 40 00 
fax (+48) 75 725 47 00
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SAFETY PROJECT
Firma doradczo-szkoleniowa

Realizujemy: 
                                                                                       
• szkolenia (antyterrorystyczne, antynapadowe, obronne, z pierwszej pomocy, 
 z prowadzenia negocjacji kryzysowych itd.) – również w trybie online;
• ćwiczenia antyterrorystyczne i z obszaru zarządzania kryzysowego;
• audyty bezpieczeństwa i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa;
• oceny podatności obiektów na zamachy;
• plany ochrony dla obiektów obowiązkowej ochrony, 
 szczególnej ochrony Infrastruktury Krytycznej, kultury i zabytków;
• załączniki antyterrorystyczne do planów ochrony;
• inne projekty z obszaru bezpieczeństwa i komunikacji kryzysowej.

Oferujemy:

• możliwość odbycia praktyk i staży w firmie działającej w branży bezpieczeństwa   
 obiektów użyteczności publicznej;
• pracę w młodym i przyjaznym środowisku firmy;
• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w aktywnie rozwijającej się firmie;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zatrudnienia po zakończeniu praktyk.

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych!

kontakt@safetyproject.pl

Jarosław Stelmach 
Ul. Czarnuszkowa  3/4
51-180 Wrocław
NIP: 947 180 07 04 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
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więcej informacji: www.colianlogistic.pl

COLIAN LOGISTIC – Partnerstwo i zaufanie

Spółka Colian Logistic należy do Grupy Colian, wiodącego gracza na krajowymi międzynarodowym rynku spożyw-
czym. Grupa skupia renomowane marki słodyczy, przypraw, napojów i lodów, cenione przez pokolenia konsumen-
tów. Portfolio obejmuje popularne i lubiane marki, takie jak Goplana, Solidarność, Śliwka Nałęczowska, Grześki, 
Jutrzenka, Familijne, Akuku!, Hellena i Appetita. Do tego grona dołączyły luksusowe brandy z brytyjskim i irlandz-
kim rodowodem -  Elisabeth Shaw i  Lily O’Briens.
Spółka Colian Logistic funkcjonuje na rynku od ponad dziesięciu lat, świadcząc kompleksowe usługi logistyczne. 
Posiada oddziały w Kostrzynie Wielkopolskim, Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Lublinie, Bydgoszczy, Stryko-
wie, Katowicach, Pruszkowie, Wykrotach, Robakowie i Glince Duchownej.

Działalność firmy opiera się na 3 filarach:

- usługach magazynowania;
- usługach spedycji i transportu;
- usługach customer service.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową pod adresem www.colianlogistic.pl.
Można tam znaleźć więcej informacji na temat naszej organizacji oraz aktualne oferty pracy, zarówno w zakładce 
kariera, jak i na platformie pracuj.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
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DPM Doradztwo Personalne

DPM to firma rodzinna, która efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji oraz usprawnia jej procesy 
personalne. Wywodzimy się ze Śląska, od 1998 roku świadczymy usługi personalnena 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. 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

więcej informacji: www.readytowork.com.pl/
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Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM (Gwiazda Możliwości) powstała, by wspierac i promować ideę 
ciągłego rozwoju. W związku z tym koncentrujemy się na działaniach, które umożliwiają efektywny wzrost 
w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Fundacja z powodzeniem od 7 lat, 
we współpracy z firmą UBS Polska sp. z o.o., realizuje bezpłatny projekt Career Turn - edukacyjny projekt dla osób 
zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w organizacjach międzynarodowych. 
Dzięki udziałowi w projekcie około 200 osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym otrzymało wsparcie 
w ramach aktywizacji zawodowej i w efekcie ok. 60% powróciło na rynek pracy. 
Jeśli znasz komunikatywnie język angielski i chcesz uczestniczyc w 2 tyg. cyklu niezwykle interesujących 
i potrzebnych na rynku pracy szkoleń, które przygotują Cię do zawodu i pracy w organizacjach 
międzynarodowych, to jesteś kandydatem do Career Turn. Aplikowanie do projektu odbywa się przez stronę 
internetową Fundacji: https://www.stellavirium.org/

więcej informacji: www.stellavirium.org/

Kontakt w sprawie rekrutacji:



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki

Wydawca:

Biuro Karier i Programu Erasmus

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
www.wojsko-polskie.pl/awl


