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• Vytauto Didžiojo universitetas 2012 m. kovo mėnesį
m
organizuoja VDU Karjeros
dienas. Tai - kelių dienų trukmėss renginys, skirtas studentams, planuojantiems savo
profesinę
ę veiklą,
veikl besidomintiems įsidarbinimo galimybėmis
mis ir karjeros
perspektyvomis. Vienas svarbiausių
svarbiausi šių Karjeros dienų tikslų - užmegzti kuo
glaudesnius ryšius su darbdaviais.

• Praėjusiais
jusiais metais organizavome įmonių muges. Šiemet, siekdami glaudesnio
bendradarbiavimo su veiklos pasaulio atstovais, rengiame įmonių
įmoni prisistatymus.
Tokiais prisistatymais siekiame abipusės
abipus naudos:
•įmonė turi galimybę
galimyb pareklamuoti save, savo veiklą ir taip pasikviesti savo būsimą
b
darbuotoją arba/ir klientą;
klient
•studentui
studentui tai - puiki galimybė susipažinti su jį dominančios
ios įmonės
įmon veikla, praktikos,
įsidarbinimo
sidarbinimo bei karjeros joje galimybėmis.
galimyb

• Atsižvelgdami į praėjusių metų patirtį ir norėdami veikti "čia
čia ir dabar", šiais metais
organizuojame realius studentų ir darbdavių pokalbius dėl
dė darbo. Todėl, jeigu
šiuo metu ieškote savanorių,
savanori praktikantų, darbuotojų,, mielai kviečiame
kvie
pasinaudoti
galimybe ir organizuoti darbo pokalbį
pokalb VDU Karjeros dienų
ų metu.

• Susitikimų
ų su studentais datos:
•Įmonių
ų prisistatymai kovo 27 d. 13.00 - 16.00 val. pačiame
čiame Kauno centre,
Daukanto g. 28 (Centriniai VDU rūmai).
r
Įmonėss pristatymui ir klausimams iš
auditorijos bus skiriama 20-30
20
minučių;
•Realūs
s pokalbiai d
dėl darbo kovo 27 d. 16.00-18.00 val. (vienu
vienu metu keliose
grupėse).
se). Vieta ta pati. Daukanto g. 28 (Centriniai VDU rūmai).
rūmai).

• Maloniai kviečiame
kvie
minėtuose renginiuose dalyvauti įvairių
ų įmonių
įmoni atstovus.
Manome, kad mūsų
m
universiteto studentams (turime socialinio darbo, psichologijos,
edukologijos studijų
studij programų studentų) būtų labai įdomu
domu ir naudinga susipažinti su
Jūsų įmonė
monės veikla.

• Jeigu šis renginys Jus sudomino, maloniai kviečiame
kvie iame registruotis atsiunčiant
atsiun
užpildytą
ą dalyvio anket
anketą (prisegtukas) Vilmai Šlentnerienei el. paštu
v.slentneriene@kkc.vdu.lt.
• Registruotis kviečiame
kvie
iki kovo 5 d.
• Telefonas pasiteiravimui 8-37-32 79 83.

