Biuro Karier Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 33
87-100 Toruń

tel. (56) 6114643
tel./fax (56) 6114644
e-mail: careers@uni.torun.pl
www.biurokarier.uni.torun.pl

OPIS USŁUG + cennik


Warsztaty / gry symulacyjne dla studentów – cena 600 PLN + 23 VAT
To forma ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, którzy chętnie korzystają z
różnych możliwości zdobywania nowej wiedzy. Dla pracodawców są to formy, dzięki którym
mogą bliżej poznać uczestników – sprawdzić w jaki sposób funkcjonują w zespole, czy są
aktywni lub kreatywni, itp. Proponowany czas zajęć (z punktu widzenia dostępności studentów)
to około 2 - 3h. Bardzo często warsztaty poprzedzają przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
W ramach proponowanej ceny zapewniamy salę, sprzęt multimedialny, promocję wydarzenia, a
także na Państwa życzenie przyjmowanie zapisów na warsztat (wg określonego klucza lub
kolejności zgłoszeń), obiady dla prowadzących.



Prezentacja firmy – cena 600 PLN + 23 VAT
Pozwoli Państwu na prezentację Waszej firmy jako potencjalnego pracodawcy. Często elementem
takiego wystąpienia staje się charakterystyka zawodów / stanowisk, na które poszukujecie
Państwo pracowników. Prezentacja może zostać zorganizowana w formie otwartej (wówczas
może uczestniczyć w niej każdy chętny) lub zamkniętej – przeznaczonej dla wyselekcjonowanej
grupy odbiorców. Prezentacja również może być traktowana jako wstęp do przeprowadzania
rozmów kwalifikacyjnych.
Cena obejmuje w tym przypadku rezerwację sali oraz sprzętu multimedialnego, promocję
spotkania, ewentualną selekcję uczestników spotkania, obiady dla prowadzących.



Organizacja rozmów kwalifikacyjnych – 500 PLN + 23 VAT
Umożliwia Państwu przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Przed wydarzeniem możecie Państwo za naszym pośrednictwem rozpowszechnić ogłoszenia
dotyczące pracy lub praktyk oraz formularze aplikacyjne. Studenci mogą odsyłać dokumenty
bezpośrednio do Państwa lub też przesyłać swoje aplikacje do naszego biura, gdzie wybierzemy
dla Państwa aplikacje spełniające kryteria formalne i zapiszemy poszczególnych kandydatów na
rozmowy.
Cena obejmuje zapewnienie pomieszczeń na rozmowy kwalifikacyjne, wysyłkę ogłoszeń
rekrutacyjnych, ewentualna preselekcję aplikacji wraz z zapisami na rozmowy kwalifikacyjne,
obiady dla prowadzących.



Stoisko informacyjne – cena 400 PLN + 23 VAT
Rezerwacja tej opcji daje Państwu możliwość ustawienia własnego stoiska informacyjnego na
wybranym wydziale Uniwersytetu.
W cenie usługi znajduje się rezerwacja miejsca na wydziale, promocja wydarzenia, obiady dla
osób obsługujących stoisko.
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ZGŁOSZENIE
Firma (pełna nazwa): .................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Telefon / fax: ............................................................................................................................................
Adres internetowy: ...................................................................................................................................
Numer NIP: ...............................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizatorem:
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Telefon: ........................................................ Tel. Komórkowy: ...............................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
Zamawiamy następujące warianty (właściwe zaznaczyć):





Warsztaty / gry symulacyjne dla studentów – cena 600 PLN + 23 VAT
Prezentacja firmy – cena 600 PLN + 23 VAT
Organizacja rozmów kwalifikacyjnych – 500 PLN + 23 VAT
Stoisko informacyjne – cena 400 PLN + 23 VAT

W dniach: ....................................................................
Ogółem należność w wysokości ......................... brutto prześlemy po otrzymaniu faktury na poniższe
konto.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87 – 100 Toruń
Bank Millennium S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062 subkonto 9003.1

koniecznie z dopiskiem PRACODAWCY

Faktura zostanie wystawiona po wydarzeniu.
Informujemy, iż wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności wyżej
zgłoszonych z przyczyn niezależnych od organizatorów. Jednocześnie zobowiązujemy się do
realizacji zamówionych usług zgodnie z założeniami wymienionymi w opisie.
Podpis w imieniu zamawiającego

....................................................................................
(podpis i pieczęć firmowa)

