
 

WTOREK/TUESDAY 
24.11.2020 

9.00–10.00 

Rekrutacja w praktyce. Cloudity (Polish) 

Przekonaj się, jak wygląda rekrutacja do firmy IT. Dowiedz się, jaką drogę przeszła absolwentka 
Filologii szwedzkiej na Uniwersytecie SWPS i jak trafiła do Cloudity. Weź udział w spotkaniu  
z Recruitment Managerem i przekonaj się, że proces rekrutacyjny nie jest taki straszny, jak go 
malują. 
 
Prowadzące: 
 

 Sylwia Łojek ‒ HR & Recruitment Manager, tworzy i zarządza zespołem w Cloudity od ponad 
2 lat. Odpowiada za Employer Branding, procesy rekrutacyjne i HR-owe. Wierzy, że 
efektywność realizacji zadań jest wprost proporcjonalna do zadowolenia z pracy. Prywatnie 
pasjonatka gotowania, jazdy konnej i sportów rakietowych. 

 

 Asia Bartoszczuk ‒ absolwentka Filologii szwedzkiej (studia licencjackie) i Zarządzania 
(studia magisterskie) na Uniwersytecie SWPS oraz kursu ogólnego w Kyrkeruds 
Folkhögskola (stypendium Svenska Institutet). W Cloudity pracuje od 9 miesięcy na 
stanowisku konsultantki ds. automatyzacji marketingu dla klientów z całej Europy, w tym 
krajów skandynawskich. Pasjonatka języków obcych, jogi i kuchni wegetariańskiej. 

 

10.00–11.30 

Jak pracujemy w IKEA? Możliwości pracy i proces rekrutacyjny 

 

11.45–12.45 

Panel discussion: How does the labour market look like nowadays? (English) 

 

 Moderator: Kinga Sosnowska, Velux  

 



 
Participants: 

 Przemysław Rozalski ‒ Senior Recruitment Consultant / Outsourcing Division, Devire 
Przemysław is an open-minded and energetic HR Consultant with infectious enthusiasm for 
recruitment services and business development. He specializes in providing temporary and 
outsourcing services with an emphasis on HR management, administration, sales and talent 
marketing.  His background is in personnel outsourcing, recruitment process, and HR 
training. https://www.linkedin.com/in/przemyslaw-rozalski 

 Karolina Drozdowska ‒ translator from Norwegian to Polish, assistant professor at the 
University of Gdansk and Secretary of the Board at the Polish Literary Translators 
Association. She is passionate about Norwegian literature, in particular drama and the 
writings of Jens Bjørneboe. In September 2014, she defended her doctoral thesis on 
Bjørneboe’s epic drama. She has been translating literature, mainly prose, since 2008. Since 
March 2015, she has been working as an Assistant Professor at the Institute of Scandinavian 
Studies at the University of Gdańsk. She has five years experience in working at a 
Norwegian publishing house, where she coordinated the production process, settled 
copyright issues, and managed typesetting and typography. She is Vice-Chair of the Board 
of the North Branch of the Polish Literary Translators Association (STL) (since 2018). 
Additionally, in 2020, she became a member of the Central Board of STL and became its 
Secretary. 
http://stl.org.pl/profil/karolina-drozdowska 

 Pola Wycech ‒ Senior HR Advisor, Microsoft 
https://www.linkedin.com/in/pola-w-87511143 

 Lisa Wikberg ‒ Office of Career Services, Jonkoping University 
https://ju.se/personinfo.html?sign=wiklis&lang=en 

 Karin Fälth ‒ Career Adviser & Career Mentoring Programme Manager, Malmö University  
Karin is a project leader for the University’s annual Career Fair and a project leader for 
developing career support for doctoral students at Malmo University.  
https://mau.se/en/persons/karin.falth 

 

13.00–14.00 

Dbanie o planetę zaczyna się w domu, IKEA (Polish) 

Podczas spotkania omówimy, jak żyć w bardziej zrównoważony sposób na co dzień. Poruszymy 
również temat zmian klimatycznych ‒ z perspektywy globalnej, polskich konsumentów, strategii IKEA 
oraz działań, w które każdy może się włączyć. 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/przemyslaw-rozalski
http://stl.org.pl/profil/karolina-drozdowska
https://www.linkedin.com/in/pola-w-87511143
https://ju.se/personinfo.html?sign=wiklis&lang=en
https://mau.se/en/persons/karin.falth


 
Prowadząca:  

  Magdalena Betin  

Liderka zrównoważonego rozwoju w IKEA, koordynuje i realizuje projekty z zakresu zrównoważonej 
konsumpcji oraz edukacji ekologicznej wśród pracowników i konsumentów na podstawie 
promowanych produktów i rozwiązań IKEA przyjaznych środowisku naturalnemu. Odpowiada też za 
działania związane z zaangażowaniem społecznym IKEA oraz współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w ramach kampanii wpływu społecznego IKEA. Liderka projektu „IKEA. Dla ciebie, 
dla domu, dla planety”, którego efektem jest kampania na www.IKEA.pl/dlaPlanety. 

14.00–15.00 

The invisible advantage: understand your privilege and biases (English) 

This session will help you understand what privilege and unconscious biases are, how they relate to 
one another and how they can influence our daily interactions. Addressing privilege is uncomfortable 
for many of us because it may make us feel as though our achievements are undeserved: “I am a 
good person, a hard worker”. “Working hard” doesn't necessarily mean that you don't also benefit 
from privilege. During the workshop you will learn how to recognize different types of privilege, 
address your own biases, and make good use of your advantages at the workplace. 

  Facilitator: Szymon Chmielewski 

 Facilitator Marysia Doleżych 

 MyGender Student’s organisation 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.IKEA.pl%2FdlaPlanety&data=04%7C01%7Cagata.bialkowska-samul%40ingka.ikea.com%7C5de3fef20e2346c8833908d88a4bbd57%7C720b637a655a40cf816af22f40755c2c%7C0%7C0%7C637411405254687814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ktIQ8PzbtToIVv7Yw2Za%2BF8e%2BR0BpqUq6HbMbohydRQ%3D&reserved=0


 
15.00–16.00  

Od bloga do doktoratu. Jak budować karierę naukową w internecie? (Polish) 

Czy twórczość internetowa może pomóc w rekrutacji na studia doktorskie? Czy teksty 
popularnonaukowe publikowane w internecie pomagają w uzyskaniu roli eksperta w niszowym 
temacie? Strona internetowa w formie bloga może być świetną wizytówką wiedzy i umiejętności. Na 
własnym doświadczeniu opowiem o tym, jak wykorzystuję media społecznościowe i teksty 
umieszczane w internecie do budowania swojej kariery akademickiej. 

  Prowadząca: Emiliana Konopka 

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz skandynawistyki na Uniwersytecie 
SWPS, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka strony o Islandii „Utulę Thule” 
(www.utulethule.pl). Współredaktorka tomu „Antologia naukowa. Islandia: Język. Naród. Natura”. 
Wieloletnia miłośniczka islandzkiej kultury i sztuki, poświęca jej zgłębianiu teksty naukowe oraz 
popularnonaukowe. Stypendystka MKiDN „Kultura w sieci”, w ramach którego realizowała swój 
projekt UTULĘ THULE MÓWI O SZTUCE PÓŁNOCY.  

 

16.00–17.00 

Wartości w miejscu pracy (Polish) 

Czym są wartości w firmie? Jak powstają? Jaki mają wpływ na funkcjonowanie pracowników, 
szczególnie w tak ciężkich czasach, jakich doświadczamy obecnie? Na te i wiele innych pytań 
znajdziecie odpowiedź podczas tego warsztatu. 

 Prowadząca: Marta Stafecka 

Obecnie pracuje na stanowisku HR Business Partnera w VELUX Polska. Od ponad 10 lat związana 
z działami HR międzynarodowych organizacji, głównie w obszarach rekrutacji i rozwoju, zarządzania 
talentami i procesami oceny pracowników. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i studiów 
podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego i Uczelni Łazarskiego. 

http://www.utulethule.pl/


 

 Prowadząca: Kinga Sosnowska 

Studentka trzeciego roku Psychologii w biznesie na Uniwersytecie SWPS. W VELUX Polska jako 
asystentka HR zajmuje się między innymi szkoleniami oraz procesem onboardingu. 

 

17.00–18.30 

Rock your LinkedIn Profile (Polish) 

Zapraszamy Was do udziału w szkoleniu na temat budowania profilu na LinkedIn. 

Misja LinkedIna zakłada to, aby studenci w Polsce mieli taki sam dostęp do wiedzy i możliwości 
rozwijania kariery, jak studenci w Dolinie Krzemowej czy innych częściach świata. 

Celem szkolenia jest: 

 poznanie możliwości portalu LinkedIn, 

 wzmocnienie marki osobistej przez stworzenie profesjonalnego profilu, 

 poznanie funkcjonalności wspierających w poszukiwaniu pracy. 

Szkolenie składa się z następujących części: 

1. Poznaj LinkedIn 

2. Porady i wskazówki dotyczące profilu 

3. Uzyskanie wiedzy i informacji 

4. Q&A 

Prowadząca: 

 Ola Pucicka – Head of Poland, Adriatic and Key CEE accounts, LinkedIn 
 

 

 

 



 
 

Wybierz interesujące Cię wydarzenie w Formularzu Google i zapisz się do piątku 
https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9 

Please select the events that might be of interest to you and register at 
https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9. Registration deadline: November 20, 2020.  

 

https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9?fbclid=IwAR2cPuhap6_3uFspReM1GD2kdT3Rl-LZVKjma2fm6EnqxW48FTrm3S9oSxc
https://forms.gle/CYryE8hjcyrZpcsU9?fbclid=IwAR0fD06QIBhScPyTypPKBnBTiYTNbD-j8Z5EaSZ4SUXRWsZy7hWd6VvgHdk

