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Jak znaleźć swoją drogę kariery? Czy każdy może osiągnąć sukces zawodowy? Na te i wiele innych
pytań licealistów odpowiadali prelegenci czwartego już spotkania z cyklu „Zaplanuj karierę”
organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.
Z maturzystami w tym roku spotkały się
cztery osoby: Elżbieta Rablin-Schubert adwokat w kancelarii Hogan-Lovells w
Warszawie i równocześnie absolwentka
programu stypendialnego Almanachu
Muszyny, Violetta Jawor - doradca
zawodowy z Urzędu Pracy w Krynicy-Zdroju,
Damian Dudała - doktorant z Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Piotr
Hołownia - kierownika działu T-Mobile w
Warszawie.
- Prelekcje skierowane były do obecnych i
przyszłych maturzystów, którzy ciągle stoją
przed wyborem swojej drogi życiowej. Każdy
z prelegentów opowiadał o swojej dziedzinie
pracy – mówi Anna Iwanicka, prowadząca spotkanie, była stypendystka Funduszu Stypendialnego Almanachu
Muszyny i studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Licealiści usłyszeli, jak edukacja nieformalna i
pozaformalna wpływają na budowanie kariery. Dowiedzieli się jak łączyć pracę z pasją – dodaje.
Spotkanie, które odbyło się w czwartek (2 maja) w budynku Muzeum Państwa Muszyńskiego uświadomiło
młodym ludziom, że w dzisiejszych czasach same studia nie wystarczą, by znaleźć dobrą pracę. Prelegenci
podkreślali, że liczy się także zaangażowanie młodych ludzi w działalność organizacji studenckich,
pozarządowych, praktyki czy staże.
- Jednymi z cenniejszych wskazówek wyniesionych ze spotkania były informacje jak pisać CV oraz na jakie
cechy charakteru są najbardziej doceniane przez pracodawców – zaznacza Iwanicka.
Spotkanie z cyklu „Zaplanuj karierę” odbyło się pod patronatem portalu Sadeczanin.info.
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