MIGAWKA 81 (3/2022)
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
Staże w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska"
w system.zawodowcy.org
Spis treści
Przedmowa

1
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Przedmowa
Szanowni Państwo,
staże realizowane w ramach projektu "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska"
są odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie wobec uzupełniania kształcenia zawodowego
o elementy praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w powiązaniu z rynkiem pracy.
Zalety i możliwości, jakie daje ta forma wsparcia, przedstawia najnowszy raport.
Zapraszam do zapoznania się z materiałem.
Paulina Stochniałek
Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

O stażach w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska”
W ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (w skrócie CZ BIS)
uczniowie i uczennice wielkopolskich techników mają możliwość skorzystania z płatnych
staży u pracodawców.
Termin stażu jest uzgadniany między uczniem, pracodawcą a Politechniką Poznańską.
Wymiar stażu to 150 godzin.
Z tytułu realizacji stażu uczeń/uczennica otrzymuje stypendium stażowe.
Potwierdzenie realizacji stażu w ramach projektu CZ BIS prezentujemy przy profilach uczniów
i uczennic na platformie system.zawodowcy.org.
Skorzystanie z wiedzy zawartej w tej migawce może przyspieszyć dotarcie przez
przedsiębiorców do uczniów i uczennic z potwierdzonym doświadczeniem zawodowym
w postaci stażu odbytego w ramach projektu CZ BIS.

Jaka ikona w profilach uczniów i uczennic potwierdza ukończenie
przez nich stażu w ramach projektu CZ BIS?
Uczeń / uczennica z ukończonym stażem dofinansowanym w ramach projektu
"Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" otrzymuje ikonę na swoim profilu.

Gdzie w system.zawodowcy.org znajduje się ikona potwierdzająca
ukończenie stażu w ramach projektu CZ BIS?
Lista dopasowanych kandydatów
Kokpit ➞ Moje oferty ➞ Oferta ➞ Dopasowani kandydaci

Podgląd kandydata
Kokpit ➞ Moje oferty ➞ Oferta ➞ Dopasowani kandydaci ➞ Podgląd
Wyszukiwarka kandydatów
Kokpit ➞ Znajdź kandydata
Pracodawcy mogą wyszukiwać do swoich ofert pracy, praktyki czy stażu dopasowanych
uczniów i uczennice posiadających wyróżnienie potwierdzające ukończenie stażu w ramach
CZ BIS i zapraszać ich do wzięcia udziału w rekrutacji.
Zapisane w systemie wyróżnienie wyświetlane jest pracodawcom na listach kandydatów
oraz w podglądzie profilu ucznia lub uczennicy.

Ilu uczniów i uczennic, spośród tych, którzy odbyli staże w projekcie
CZ BIS, wyróżniono w system.zawodowcy.org?
Wyróżnienie przyznano 3003 osobom, spośród których 22 nie podały informacji o swojej
płci. Uczniów było 1423 (48% wszystkich), a uczennic było 1558 (52% wszystkich).

Jakich 5 umiejętności najczęściej wskazywali w swoich profilach
uczniowie i uczennice, których wyróżniono ikoną potwierdzającą
realizację stażu CZ BIS?
Uczniowie najczęściej wskazywali:
•

Dokładność (337 uczniów)

•

Ambicja (308 uczniów)

•

Kreatywność (285 uczniów)

•

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (282 uczniów)

•

Komunikatywność (263 uczniów).

Uczennice najczęściej wskazywały:
•

Dokładność (404 uczennic)

•

Komunikatywność (375 uczennic)

•

Umiejętność sporządzania biznes planu (320 uczennic)

•

Umiejętność sporządzania listy płac (312 uczennic)

•

Umiejętność przygotowywania informacji o wykonywaniu zadań organizacji
niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości (312 uczennic).

Migawka powstała we współpracy z pracownikami Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej.

