Cenník služieb
Kariérneho centra UMB
Cenník je platný od 1. 11. 2017

Organizovanie a sprostredkovanie podujatí
Popis služby

Cena v EUR

Univerzitný deň
kariéry

Veľtrh pracovných príležitostí organizovaný na Ekonomickej fakulte
UMB. Cena zahŕňa účasť na podujatí vo výstavnej sekcii. Občerstvenie
pre zástupcov firiem.

250,-

Univerzitný deň
kariéry

Veľtrh pracovných príležitostí organizovaný na Ekonomickej fakulte
UMB. Cena zahŕňa účasť na podujatí vo výstavnej sekcii a sekcii Career
fair. Občerstvenie pre zástupcov firiem. Zverejnenie firmeného loga s
odkazom na stránku spoločnosti a pracovných pozícii na stránke
www.kc.umb.sk, facebook Kariérneho centra, internej sociálnej sieti
Bitrix24 po dobu 1 roka.

350,-

Služba

Uvedené ceny sú s 20 % DPH

Inzerovanie informácií pre študentov UMB na stránke www.kc.umb.sk a na Facebooku
Kariérneho centra UMB
Služba
Firemné logo
Stáže
Témy záverečných
prác

Popis služby
Umiestnenie firemného loga s odkazom
na stránku spoločnosti
Zverejnenie odborných stáží pre študentov
Zverejnenie tém bakalárskych
a magisterských prác

Cena v EUR
3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
60,-

100,-

130,-

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Uvedené ceny sú s 20 % DPH

Zverejnenie pracovných ponúk pre študentov a absolventov UMB na stránke
www.kc.umb.sk a na Facebooku Kariérneho centra UMB
Balík

Počet pracovných ponúk
1–5
6 – 10
11 – 15
16 a viac

Balík 1
Balík 2
Balík 3
Balík 4

Cena v EUR
3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
30,50,70,90,-

50,70,90,110,-

70,90,110,130,-

Uvedené ceny sú s 20 % DPH

Zverejnenie propagačných materiálov na vývesných tabuliach Kariérneho centra UMB
Služba

Popis služby

Cena v EUR
12 mesiacov

Výlep pracovných ponúk na vývesnej tabuli na vybranej fakulte

25,-

Výlep pracovných ponúk na vývesných tabuliach na všetkých fakultách

80,-

Pracovné ponuky
Uvedené ceny sú s 20 % DPH

Schválila:
Vypracovala:

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Mgr. Petra Žaludová

2 mesiacov

ny sú s 20 % DPH

y sú s 20 % DPH

ny sú s 20 % DPH

