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30 сакавка у галоуным корпусе
БДУ адбыуся Дзень кар'еры.
Свае стэнды прадставЫ каля
20 кампашй у транспартналапстычнай, банкаускай,
юрыдычнай i IT сферах.
Тут студэнты Manni дамовщца з працадауцам1 наконт месца праходжання практьш,
стажыроую, даведацца больш пра пал1тыку
кампани i г. д.
У праграме мерапрыемства была прадугледжана прэзентацыя сайта для навучэнцау/выпускжкоу БДУ «CV.BSU.BV». Праект быу запушчаны на базе факультэта
радыёф1з1к1 i камп'ютарных тэхналопй. Пакуль свае рэзюмэ там могуць размясцщь
толыа студэнты/выпускжю факультэтау мехажка-матэматычнага, ф1з1чнага i радыёф1з1к1 i электрожю. Паступова да праекта будуць далучацца i Ышыя факультэты. Для
студэнтау быт аргажзаваны майстар-класы л1чбы, напрыклад, я падрыхтавала 10 пубпа HanicaHHi рэзюмэ, паспяховым прахо- лкацый на пэуную тэму i г. д. Абавязкова
джанж сумоуя, адаптацьм i iHiu.
адсочвайце напауненне вашай асабютай
Кацярына Л1хтаров1ч, PR-менеджар старонк! у сацыяльных сетках. Навошта гэкампани «Работа TUT.BY»:
та рабщь? Сучасныя працадауцы амаль
Найбольшую складанасць пры заусёды праглядваюць «профть» прэтэнHanicaHHi рэзюмэ у студэнтау вымжае част- дэнта на пасаду. Бывал1 выпадю, кал1 чалака, дзе трэба пазначыць вопыт працы. Але века ужо зб1ралюя афармляць у штат, а з-за
не спяшайцеся ставщь прочырк - гэта са- такой дробяз1 у anoujHi момант адмаулялг
мае горшае, што вы можаце зрабщь. ПастаМакс1м Акуленка, спецыялют па наборы
райцеся успомнщь, магчыма, вы nicafli кур- кадрау у кампани Ernst&Young:
савую, дзе фгуравала назва KaMnaHii, у
- Штогод мы Ha6ipaeM каля 60 студэнтауякую вы працауладкоуваецеся. Будзе не стажорау. Практыка апошшх 4 гадоу паказлшжм пазначыць вопыт фрылансу, вае, што працэнтау 70 з ix запрашаюцца да
прыкласш рэкамендацьл з мшулага месца далейшага супрацоужцтва. Адбор кандыпрацы (нават Kani гэта была падпрацоука не датау на месца стажора у нашай KaMnaHii
па спецыяльнасш). Прыводзьце рэальныя адбываецца наступным чынам: вы пакщаеце
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заяуку на нашым сайце i атрымл1ваеце запрашэнне на тэсшраванне. Праводзщца
мажторынг вашых ведау у сферы бухгалтарскага ул1ку, ацэньваецца узровень ведання
англмскай мовы, уважл1васць пры працы з
л1чбамг Паспяхова справтюя з заданиям! прымаецеся у каманду стажорау. Далей вы
праходзще тыднёвы штэнЫуны трэн1нг, дзе
вас знаёмяць з простым! ayflbiTapcKiMi
працэдурам1, расказваюць пра пал^ыку
KaMnaHii i г. д. Пасля навучання стажоры на
рэальных праектах адточваюць атрыманыя
веды. Стажыроука доужыцца тры месяцы.
Удзельжю атрымл1ваюць стыпендыю (каля
двух мтьёнау), плюс дзейжчае бонусная
праграма. Акрамя стажорства мы прапануем студэнтам прайсш у нас практыку.
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Сярэдж узрост нашага калектыву - 25 гадоу,
таму камужкатыунага бар'еру жякага быць
не можа. Усё падкажам, навучым, а можа,
яшчэ i на працу возьмем.
Таццяна Аксюцш, кансультант аддзела
кадрау у транспартна-лапстычнай KaMnaHii
AsstrA:
- Мы прымаем студэнтау ycix курсау на
практыку, час ад часу аргажзуем стажыpoyKi. Для студэнтау 5 курса у нас ёсць вакантная пасада асютэнта-экспедытара.
Галоунае патрабаванне - свабоднае валоданне англмскай мовай. Гэта неблап старт,
таму спрабуйце.
Таццяна Сякацкая, студэнтка факультэта м1жнародных адносЫау БДУ:
- Я кожны год !мкнуся наведваць падобныя мерапрыемствы у спадзяванж прыкмецщь нешта цкавае для сябе. Але мяне як
прадстаужцу гумажтарнай спецыяльнасш
не задавальняе той набор прапаноу. Ну,
дапусщм, МТБанк запрашае на пасаду кансультанта у кантакт-цэнтр, дзе-нщзе праскокваюць ваканси, звязаныя з PR - i усё.
Трэба пашыраць колькасць прадстауленых
кампажй i старацца адпавядаць Ытарэсам
студэнтау розных спецыяльнасцяу.
Увогуле, тыя студэнты, як1я не паленавалюя пацкавщца ваканаям^ у любым выпадку заимел! для сябе пэунае разумение
пра патрэбныя якасш i навыю, а таксама
атрымал! арыеншры на рынку працы. Кал1
ж колькасць TaKix матываваных студэнтау
будзе расш, то мерапрыемствам зацжавщца яшчэ большая колькасць кампажй.
Хацелася б, каб гэта заканамернасць пацвердзшася ужо на наступным Дж кар'еры.
Да xyrKix сустрэч!
Алена ЯКАВЕНКА

