Cenník služieb
Kariérneho centra UMB
Cenník je platný od 1. 12. 2018

Organizovanie a sprostredkovanie podujatí
Služba

Popis služby
Univerzitný deň kariéry

Cena v EUR

Balíček Workshop

Cena zahŕňa workshop spoločnosti na vybranej fakulte v deň konania
podujatia (okrem EF UMB).

220,-

Balíček Štandard

Veľtrh pracovných príležitostí organizovaný na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici. Cena zahŕňa účasť na podujatí vo výstavnej sekcii.
Občerstvenie pre zástupcov spoločnosti.

250,-

Balíček Exclusive

Veľtrh pracovných príležitostí organizovaný na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici. Cena zahŕňa účasť na podujatí vo výstavnej sekcii a
sekcii Career fair. Občerstvenie pre zástupcov spoločnosti. Zverejnenie
firmeného loga s odkazom na stránku spoločnosti na webovej stránke
Kariérneho centra UMB a zverejnenie pracovných pozícii na webovej
stránke a Facebooku Kariérneho centra UMB a na internej sociálnej sieti
Bitrix24 po dobu 1 roka.

350,-

Veľtrh pracovných príležitostí organizovaný na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici. Cena zahŕňa účasť na podujatí vo výstavnej sekcii a
prednášku na vybranej fakulte UMB (okrem EF UMB). Občerstvenie pre
Balíček Exclusive Plus zástupcov spoločnosti. Zverejnenie firmeného loga s odkazom na stránku
spoločnosti na webovej stránke Kariérneho centra UMB a zverejnenie
pracovných pozícii na webovej stránke a Facebooku Kariérneho centra
UMB a na internej sociálnej sieti Bitrix24 po dobu 1 roka.

370,-

Univerzitný deň pracovných príležitostí
Veľtrh organizovaný na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici, ktorého
cieľom je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností
prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti. Podujatie je určené
študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti. Stretnutie uchádzačov o
prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám
možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej
atmosfére.
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
1–3
4–6
7–9
10 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
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,-

Služba
Pracovné ponuky

Uvedené ceny sú s 20 % DPH

Zverejnenie pracovných ponúk pre študentov prostredníctvom AIS-u*
Počet pracovných ponúk
1
2
3

14 dní
28,32,52,-

Cena v EUR
1 mesiac
30,35,55,-

2 mesiace
70,90,110,-

Uvedené ceny sú s 20 % DPH

*AIS (akademický informačný systém); inzercia je cielená podľa fakulty alebo katedry, študijného odboru, roku
a stupňa štúdia

V prípade otázok kontaktujte:
Mgr. Petra Žaludová
email: petra.zaludova@umb.sk
tel. č.: +421 48 446 1118 / +421 905 273 879

