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Największe targi pracy i praktyk

Rzeszów
Jesień 2018

Misją Grupy Absolvent jest skuteczne
łączenie pracodawców z młodymi talentami.
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9.10 - KATOWICE (MCK Katowice)

11.10 - TRÓJMIASTO (ERGO ARENA Gdańsk/Sopot) 

16.10 - WROCŁAW (Hala Stulecia) 

18.10 - WARSZAWA (PGE Narodowy)

6.11 - KRAKÓW (ICE Kraków Congress Centre) 

08.11 - RZESZÓW (Uniwersytet Rzeszowski)

13.11 - POZNAŃ (MTP, Pawilon 3) 

15.11 - ŁÓDŹ (EXPO Łódź)

X Jubileuszowa Edycja 
Absolvent Talent Days
w liczbach

41 000
zarejestrowanych młodych talentów

750
liczba wystawców

50
liczba branż pracodawców

„Absolvent Talent Days są największymi 
targami pracy i moim zdaniem najlepiej
realizują cele z perspektywy 
pracodawcy”

Ilona Jabłońska,
HR Business Partner, Payback Polska
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3780
liczba uczestników

84%
studenci

43%
uczestnicy chętni do relokacji

16%
absolwenci

“Absolvent Talent Days, to wydarzenie na miarę czasów
- jeśli chcesz poznać profil kandydatów pokolenia
"millenials", ich oczekiwania i potencjał,
weź udział w tych targach!”

Maria Chludzińska, Assistant DHR Warsaw Marriott Hotel 

Kim są uczestnicy 
Absolvent Talent Days 
w Rzeszowie

53,94%
Uniwersytet Rzeszowski  

18,84%
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

12,78%
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie

1,1%
Akademia Ekonomiczna
im. Karola Ademeckiego w Katowicach

6,02%
Inne

4,94%
Akademia Morska w Gdyni

1,19%
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

1,19%
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uczelnie, na których uczą/uczyli się 
uczestnicy wydarzenia:

Kierunki, które studiują/studiowali 
uczestnicy wydarzenia:

5,3%
zarządzanie

1,3%
prawo

2,76%
finanse i rachunkowość 

2,23%
logistyka

31,56%
studia techniczne

7,7%
ekonomia

28,43%
inne

20,72%
informatyka



Pracodawcy obecni w Rzeszowie
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Branże reprezentowane 
przez pracodawców:
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System eCV podczas 
wydarzenia w Katowicach
System eCV podczas 
wydarzenia w Rzeszowie

System eCV w wygodny sposób pozwala zbierać dane najbardziej interesujących 
kandydatów. Wielu z pracodawców może pochwalić się imponującą liczbą 
zebranych aplikacji podczas wydarzenia. 

320
ilość zebranych aplikacji
podczas wydarzenia

"Chciałabym się pochwalić, że 13 listopada zaczyna 
u nas pracę dziewczyna, która aplikowała na targach"

104
aplikacji eCV

82
aplikacji eCV

56
aplikacji eCV

Sylwia Rejniak - HR Specialist, LifeTube

Podsumowanie X edycji - Rzeszów



System eCV podczas 
wydarzenia w Katowicach
Warsztaty
Warsztaty to jedna z możliwości, którą otrzymują pracodawcy, aby zaprezentować 
swoją firmę i zainteresować merytoryką młode talenty. W tej edycji warsztaty 
cieszyły się rekordową frekwencją wśród uczestników. 

2800
uczestników warsztatów X edycji
Absolvent Talent Days Podczas jesiennej edycji Absolvent Talent Days miała miejsca premiera nowego numeru

„Mentora Kariery”, ogólnopolskiego przewodnika po TOP Pracodawcach. Czytelnicy cenią 
„Mentora Kariery” za merytorykę tekstów i praktyczne porady rekruterów. Tylko tu młodzi 
znajdą rzetelny przegląd pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych, wskazówki jak 
pisać CV i listy motywacyjne oraz z życia wzięte przykłady budowania i rozwijania ścieżki 
zawodowej. „Mentor Kariery” dystrybuowany jest przez największe uczelnie w całej Polsce.

30 000
nakład Mentora Kariery

Mentor Kariery
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Kampania promująca
wydarzenie
Dzisiaj młodzi szukają wiedzy o przyszłym pracodawcy w sieci, w mediach społecznościowych i wśród 
znajomych, dlatego przykładamy dużą uwagę do treści i stylu oraz kanałów komunikacji. Dzięki innowacyjnym 
i kompleksowym działaniom online oraz pielęgnowanym relacjom z dziennikarzami, uczelniami, samorządami 
i organizacjami studenckimi, docieramy precyzyjnie do grupy docelowej. Angażujemy studentów, absolwentów,
młodych profesjonalistów i osiągamy przy tym świetne zasięgi.

40 000
studentów w Rzeszowie, 
do których docieramy

11 000
userów, do których dotarły 
mailingi w województwie podkarpackim

2
uczelnie z Rzeszowa, 
z którymi współpracujemy

„Absolvent Talent Days na rynku pracy wyróżnia 
przede wszystkim reklama, bo jest to impreza, 
która jest reklamowana wiele, wiele dni przed 
wydarzeniem. Media społecznościowe aż huczą 
od tej imprezy.”

Dawid Niewiadomski
Senior Human Resources Management Specialist, AXA

Wspierają nas:
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Tworzymy 
Absolvent Talent Days 
od dziesięciu edycji
Właścicielem marki Absolvent Talent Days jest Grupa Absolvent - lider 
rekrutacji młodych talentów w Polsce. Laureat nagrody Deloitte Fast 50 
w kategorii: najszybciej rozwijająca się firma technologiczna w Europie 
Centralnej.

Partner strategiczny:

Partner technologiczny:

Partner merytoryczny:

Patroni medialni:

Organizacje wspierające:

Poland

Partnerzy wspierający:

Partnerzy naukowi:
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70%
pracodawców uważa, że Absolvent Talent Days
jest najskuteczniejszym wydarzeniem targowym 
poświęconym karierze zawodowej*

72%
uczestników uważa, że Absolvent Talent Days to najlepsze wydarzenie 
poświęcone karierze młodych talentów w Polsce**

78%
uczestników poleciłoby udział w Absolvent Talent Days swoim znajomym**

Dziękujemy za zaufanie

81%
pracodawców planuje ponownie wziąć udział 
w kolejnych edycjach Absolvent Talent Days*

* badanie przeprowadzone przez Grupę Absolvent na próbie 50 firm

** badanie przeprowadzone przez Grupę Absolvent na próbie 1000 uczestnikówPodsumowanie X edycji - Rzeszów



Bądź częścią największego wydarzenia dla młodych 
talentów w Polsce i już teraz zapoznaj się z ofertą 
wydarzeń planowanych wiosną i jesienią 2019 roku 
przygotowaną przez Twojego opiekuna.

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji przez 
cały rok.

https://www.absolvent.pl/rekrutuj-z-nami#/

Do zobaczenia 
na kolejnej edycji 
Absolvent Talent Days!
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