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11:30 – 12:30 | Od porannego briefingu z New Delhi po wieczorny hangout z NYC, czyli jak pracować
w globalnych zespołach.
Marzena Żyła-Hoppe
Absolwentka Wydziału Anglistyki UAM, obecnie Content Development Manager w firmie Pearson IOKI. Współpracę z firmą rozpoczęła 4 lata
temu od edytowania treści cyfrowych w ramach praktyk. Następnie rozwijała swoje umiejętności jako Content Creation Specialist oraz
studentka Studiów Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym UMK. Obecnie zajmuje się nadzorem procesu tworzenia treści
produktów edukacyjnych, w tym serii Poptropica Islands skierowanej do uczniów szkół podstawowych na całym świecie.
Mateusz Jekiel
Content Development Specialist w firmie Pearson IOKI oraz doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie e-learningu, metodologii nauczania oraz tworzenia treści dydaktycznych
i szkoleniowych. Trener Business English i tłumacz w firmie PASS-WORD Language Services. Kierownik projektu badawczego pt. Słuch
muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego realizowanego na WA UAM i finansowanego z grantu NCN Preludium.
W trakcie wykładu zaprezentujemy wyzwania stojące przed członkami zespołów międzynarodowych dotyczące różnic kulturowych,
umiejętności komunikacji, oraz zarządzania czasem i ludźmi na odległość. Opowiemy jak radzić sobie z problemami w tych obszarach i skąd
czerpać informacje na temat współpracy z konkretnymi krajami, jak również przedstawimy rolę języka angielskiego jako języka
międzynarodowego w pracy z globalnymi zespołami.

11:30 – 12:30 | DISC Behavioral Styles.
Natalya Kim
Psychologist & trainer.
Took a course of "DISC model" in South Africa, conducting trainings on behavioral styles for companies, sport teams and Youth organizations.
Currently doing an internship at AMU Careers Service.
There are 7.5 billion people living on this Earth! Each one of them has its own worldview, mind and character. Everybody is so different from
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each other, so HOW CAN WE LEARN TO UNDERSTAND, TO COMMUNICATE AND TO DO THAT EFFECTIVELY?
The "DISC model" of behavioral styles will help you:
 discover why do people behave in some particular way,
 understand the difference of their abilities and perception,
 have an efficient interpersonal relationship,
 learn how to improve and adapt behavior in different situations.
So generally this tool will help you to have a pleasant communication and enjoy the diversity of people that you live amongst.

11:30 – 12:30 | Wywiad behawioralny w procesie rekrutacji.
Aneta Kołodziej
10 letnie doświadczenie w rekrutacji na stanowiska operacyjne, specjalistyczne i managerskie. Prowadziła zarówno masowe procesy
rekrutacyjne jak i bardzo specyficzne opierające się o sesje Assessment Center. Osadzona w branży produkcyjnej jak i w sprzedaży oraz
logistyce. Aktualnie, jako Specjalista HR, odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne dla Starter24, firmy działającej w branży assistance.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z pojęciem kompetencji oraz z metodą wywiadu behawioralnego stosowanego przez wiele firm
w procesie rekrutacji. Uczestnicy dowiedzą się na czym ta metoda polega oraz w jaki sposób odpowiadać na pytania zadawane w tym nurcie.

12:45 – 14:15 | Skuteczna rekrutacja, czyli jak dobrze przygotować się do rozmowy.
Artur Paszkowiak
Dział Personalny Volkswagen Poznań. Od ponad 5 lat zajmuje się rekrutacją zewnętrzną i wewnętrzną, identyfikacją oraz rozwojem
kompetencji pracowników VWP. Przeprowadził ponad 1000 rozmów rekrutacyjnych. Absolwent kierunku filologia germańska na UAM.
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Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy? Chcesz dowiedzieć się, co w Twoim CV zwróci uwagę rekrutera?
Jak przygotować się do takiej rozmowy?
Artur Paszkowiak, rekruter Volkswagen Poznań, odpowie na powyższe pytania (i nie tylko) oraz pokaże, że na rozmowie to „strach ma wielkie
oczy".

12:45 – 13:45 | Australia dla Ciebie – sprawdź możliwości wyjazdu!
Wojciech Wawrzyński
Wojtek Wawrzyński na stałe mieszka w Sydney i jest założycielem agencji edukacyjnej Australia Study. Do Australii przyjechał w 2000 roku
na wizie studenckiej, miesiąc po uzyskaniu tytułu magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wyjazd miał być tymczasowy a jego
celem było podszkolenie języka angielskiego, przygoda, poznanie ludzi z całego świata a także kibicowanie polskim sportowcom na Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Jednakże fascynacja Australią oraz możliwości rozwoju jakie zaoferowała zdecydowały o pozostaniu
na dłużej. Po pierwszym roku pobytu w krainie Down Under, Wojtek rozpoczął pracę w jednej ze szkół jako koordynator prac dla studentów
międzynarodowych. Kolejnym krokiem w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy o australijskim systemie edukacyjnym była praca w jednej
z agencji studenckich działających w Sydney. Po paru latach, posiadając już australijskie obywatelstwo oraz znając doskonale realia życia
na antypodach Wojtek postanowił swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w rozwoju własnego biznesu. W 2006 roku założył agencję
edukacyjną Australia Study. Siedziba główna firmy mieści w Sydney, ale działa na wielu rynkach na świecie: w Azji – w Indonezji i w Tajlandii
oraz w Europie: w Polsce, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Przez 11 lat swojej działalności Australia Study pomogła
ponad 6 tysiącom osób z całego świata w organizacji wyjazdów do Australii zamieniając ich marzenia w realny cel.
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Jeśli chcesz na jakiś czas zamieszkać w Australii, sprawdzić angielski w praktyce, zdobyć dodatkowe kwalifikacje i międzynarodowe
doświadczenie – przyjdź na spotkanie! Wojciech Wawrzyński przedstawi możliwości wyjazdu do Australii w ramach programu „Study and Work
in Australia”. Dowiesz się o wymaganiach urzędu imigracyjnego, australijskim systemie edukacyjnym, możliwościach pracy oraz kosztach
całego przedsięwzięcia. Wojtek opowie też o podróżach, pogodzie, urokach i codziennym życiu w krainie kangurów. Odpowie na pytania
i pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

14:00 – 15:00 | Kultura skandynawska w pracy.
Monika Placek
Team Leader zespołu norweskiego Operations.
Karina Tuchowska
Junior HR Specialist w zespole Talent Acquisition.
Hubert Rytczak
Team Leader zespołu duńskiego FATCA/CRS.
Szkolenie w formie wykładu z elementami dyskusji. Celem szkolenia jest poznanie umiejętności, które są niezbędne w płynnym poruszaniu się
w środowisku biznesowym ze skandynawską kulturą organizacyjną. Zaprezentujemy wartości charakterystyczne dla wszystkich czterech krajów
skandynawskich tj.: Norwegia, Dania, Szwecja i Finlandia. Opowiemy o codziennej komunikacji i wyzwaniach w pracy z osobami
ze Skandynawii, co dla osób wchodzących w rynek pracy i zainteresowanych wykorzystaniem znajomości języków naszych północnych
sąsiadów może okazać się niezwykle przydatne.
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