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Odštartuj svoju kariéru
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB organizuje 10. ročník
veľtrhu práce a kariérového poradenstva Univerzitný deň kariéry 2020 (UDK), pod záštitou
rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
Veľtrh sa uskutoční 24. marca 2020 na Ekonomickej fakulte UMB v čase od 9.00 h. do 14.00
h.
Cieľom podujatia je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB
v Banskej Bystrici s potencionálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže,
brigády, praxe alebo spolupráce na záverečných prácach. Sprievodným programom sú
workshopy a prednášky vystavovateľov. Každoročne sa veľtrhu zúčastní 400 študentov
a študentiek zo všetkých fakúlt UMB. Tento rok ponúkame možnosť aj študentom stredných
škôl a gymnázií, aby navštívili UDK a naštartovali svoju kariéru.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má záujem uľahčiť študentom vstup na trh práce,
a tak každoročne organizuje sériu podujatí, na ktorých majú zamestnávatelia možnosť stretnúť
svojich budúcich zamestnancov na jednom mieste, otestovať si ich zručnosti, predstaviť svoju
spoločnosť a zaujať budúcich absolventov, ale ja súčasných študentov, aby sa zamestnali práve
v ich firme.
K dnešnému dňu máme v portfóliu vystavovateľov spoločnosti, ktoré pôsobia priamo v meste
Banská Bystrica, v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj na celom území
Slovenska.
Prihlasovanie firiem stále prebieha, a tak veríme, že 10. ročník UDK prinesie pre študentov
širokú škálu pracovných pozícií a bude to práve UMB, ktorá odštartuje ich budúcu profesijnú
dráhu na Univerzitnom dni kariéry 2020.
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Aké boli predošlé ročníky UDK a ako vnímajú toto podujatie študenti a vystavovatelia? Pozrite si
reportáž:
9. ročník UDK Reportáž Stredoslovenskej televízie
8. ročník UDK Reportáž Bystrica SiTy
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