
Nowa platforma kariery 
„Career Center”
w portalu Biura Karier 
Politechniki Warszawskiej!



Dedykowana platforma kariery 
niezależnie od miejsca, w którym jesteś!

+

Narzędzia, które są Ci potrzebne 
do rozwoju kariery.
Wydarzenia, profile firm, oferty pracy 
dedykowane studentom 
Politechniki Warszawskiej! 

Artykuły w Centrum Wiedzy, spotkania 
z doradcami kariery Biura Karier PW!

Przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej!

Oferty pracy dedykowane studentom PW
oraz zagraniczne oferty pochodzące od partnerów 
platformy!

Znajdź staże oraz oferty pracy 
z całej Europy!



Po pierwsze, nowa platforma została przygotowana z myślą o Tobie!

Wszystkie informacje, funkcjonalności i narzędzia, 
których potrzebujesz, aby odnieść sukces i znaleźć 

dobrą pracę!

Konsultacje CV i LM

Dedykowane oferty pracy

Profil studenta

Newsletter

Profile firm

Wydarzenia Biura Karier PW 
oraz wydarzenia firm 
z całej Europy

Kalendarz spotkań



Zarejestruj się do nowej platformy kariery „Career Center” w portalu Biura Karier Politechniki 
Warszawskiej i daj znać, co Cię interesuje!

Użyj maila z domeną @pw.edu.pl: 
 Używając komputera
 Ściągając aplikację mobilną

 Modyfikuj kryteria wyszukiwania, 
aby dostawać treści związane z Twoimi 
zainteresowaniami!

 Wyświetlaj zawartość również w języku 
angielskim, aplikuj na oferty i otrzymuj 
informacje o wydarzeniach w całej Europie!  



Odkryj profile firm, dowiedz 
się więcej o trwających procesach 
rekrutacyjnych, kulturze pracy oraz 
obserwuj firmy, które Cię interesują!

Dowiedz się więcej o procesach
rekrutacyjnych w firmach!



Filtruj oferty pracy, wybierz 
te dedykowane studentom 
Politechniki Warszawskiej i aplikuj 
na te, które Cię interesują!

Otrzymuj powiadomienia 
o nowych ofertach w aplikacji 
mobilnej.

Staże oraz oferty pracy na 
wyciągnięcie ręki!



Centrum wiedzy oraz spotkania z doradcami kariery!

Sprawdź kalendarz dostępności 
i umów spotkanie 
z doradcą kariery

Znajdź przydatne informacje o rynku 
pracy w zakładce Centrum Wiedzy



Gdzie jesteśmy?

www.bk.pw.edu.pl / wejdź do Strefy Studenta 
i zarejestruj się w nowej platformie kariery 
„Career Center”

Aplikacja Mobilna JobTeaser Career Center
on Google Play

Aplikacja mobilna JobTeaser Career Center 
on the App Store

http://www.bk.pw.edu.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JobTeaser.CareerCenter&hl=en
https://itunes.apple.com/en/app/jobteaser-career-center/id1186814023?mt=8
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