Zaplanuj swoją karierę !
NASZA MISJA:
Wizyty studyjne w firmie Pro-Environment Polska
Dobry start w przyszłość dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu !

O F E RTA

Wiedza nie ma
właściciela

Wszystkie sesje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – pracowników
firmy Pro-Environment Sp. z o.o.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem nie tylko ze studentami – wspieramy
także ich opiekunów. Nasza firma na życzenie pomaga w przygotowaniu
profesjonalnych wniosków o finasowanie projektów unijnych związanych
z rozwojem kompetencji studentów i kadry pracowniczej. Jesteś zainteresowany ofertą takiej pomocy? – skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Nasza misja
„Wiedza nie ma właściciela” (Ludwik Pasteur).
- Ludwik Pasteur
Dlatego przekazujemy nasze know-how czerpiąc inspirację z najważniejszej
Dlatego przekazujemy nasze know-how
części biznesu - ludzi.

czerpiąc inspirację z najważniejszej części
biznesu – ludzi.

P R Z E P R O WA D Z I L I Ś M Y S Z K O L E N I A D L A :

PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA WIZYTY STUDYJNEJ:

SESJE

S1
Wprowadzenie

S2
Otoczenie
biznesu

TEMATYKA
MODUŁÓW

ZAKRES ZAJĘĆ

METODYKA
PRACY

Kick off intro

- określenie planu i celów wizyty studyjnej
- przedstawienie proﬁlu działania ﬁrmy, portfolio,
narzędzi biznesowych

- wykład interaktywny
- ćwiczenia
- dyskusja

Etat
czy działalność

- kompetencje w biznesie: inwentaryzacja i projektowanie rozwoju postaci
- AS ASAP AS POSSIBLE – o korporacji w skrótach
- zalety i wady działalności gospodarczej
- jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

- warsztaty
- diagnostyka
- dyskusja

Backofﬁce czy
frontofﬁce?

- dział i ludzie w backofﬁce i frontofﬁce
- opłacalność administracji a outsourcing
- zarządzanie relacjami z klientem
- poznanie działania systemu typu CRM

- ćwiczenia
interaktywne
- diagnostyka

Główny Instytut Górnictwa, Zakład Monitoringu Środowiska, Katowice, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa, Akademia Podlaska, Siedlce, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów Polatom, Świerk k/o
Otwocka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych Bosmal, Bielsko-Biała, Akademia Rolnicza, Wydział Zootechniczny, Szczecin,
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemiczny, Gdańsk, Zakłady Chemiczne Alwernia SA, Alwernia, Instytut Morski, Gdańsk, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Rekrutacja
– jak być
skutecznym?

- rekruter – twój przyjaciel czy wróg?
- jak dostać pracę bez doświadczenia?

- warsztaty
multimedialne

Środowiska, Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zielona Góra, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków, Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR Instytut, Wrocław, Biomol, Łódź, Optima, Elstar,
Sztum, Agrecol, Wieruszów, Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych Chemeko, Włocławek, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN, Kraków, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Ośrodek Badań i Ochrony Środowiska, Katowice, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,

S3
Nauka
i technologia

S4
Ludzie

Techniki
badawcze
w służbie
biznesu

- przygotowanie i walidacja metod badawczych
zgodnie z ISO
- pomiar próbek wybranymi technikami: IR, ICP-OES,
ICP-MS, GC, GC/MS i UV-VIs
- opracowanie i prezentacja wyników
- zgodność raportów z wymaganiami przemysłowymi

- warsztaty
hands-on
- ćwiczenia
interaktywne –
case study

Kreatywność
w sprzedaży

- twórcze podejście do sprzedaży
- eliminowanie barier dla kreatywności
- promocja: jej cele, strategia i instrumenty

- case study
- ćwiczenia
interaktywne

Biznes
i ludzie

- sztuka autoprezentacji
- elementy negocjacji
- zagadnienia psychologiczne: jak pracować
z ludźmi w biznesie?
- komunikacja w zespole
- spotkanie biznesowe w praktyce: rola sprzedającego i kupującego

- ćwiczenia techniką
role-play
- case study
- gry strategiczne

Warszawa - KGHM Ecoren S.A., Głogów, Zakłady Chemiczne “Police”, Police , EKOLAB Sp.z o.zo. Kobylnica, , AQUA S.A., Bielsko-Biała, Avio Polska,
Bielsko-Biała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Federal-Mogul BIMET, Gdańsk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa , I2 Analytical Limited,
Ruda Śląska, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków,
Mennica Metale Szlachetne S.A. , Warszawa, Provimi, Osnowo k/Chełmna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Silliker, Warszawa, Kemipol, Police ,
PKN Orlen, Włocławek, Płock, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, DSM Nutritional, Mszczonów, SGL Carbon Polska, Racibórz -, Polatom, Otwock, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Centrum Badania Jakości KGHM, Polkowice, Fenix Metals Sp. z o.o., Tarnobrzeg, Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa, Uniwersytet Medyczny, Białystok, Politechnika Świętokrzyska, Ovotek, Leszno, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy,
Bydgoszcz, Chemon Szczecin, ZT Kruszwica, Bunge Brzeg, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa (CNBCH)
+48 22 250 11 44 / biuro@pepolska.pl
www.pepolska.pl
www.facebook.com/ProEnvironment

Autoryzowany dystrybutor
PerkinElmer w Polsce

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ!

WIZYTY STUDYJNE
W PRO-ENVIRONMENT POLSKA
Dobry start w przyszłość, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu!

CELE

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Po zakończeniu długiego procesu edukacji, młodzi ludzie nie zawsze są
zdecydowani na to kim tak naprawdę chcą być. Nie mają oni własnych
doświadczeń zawodowych i nie są świadomi wszystkich możliwości
prowadzenia swojej kariery.

Wizyty Studyjne
w Pro-Environment Polska to:

NASZE ROZWIĄZANIE

Chcemy podzielić się naszą wiedzą o różnych ścieżkach kariery zawodowej w naszej firmie,
a w zamian poznać oczekiwania nowego pokolenia przyszłych pracowników i klientów.
Dzięki wizycie studyjnej, uczestnicy zapoznają się z różnymi możliwościami rozwoju zawodowego, poznają pracę w branży „od kuchni” oraz spróbują swoich sił w realnym procesie
rekrutacyjnym.

• program dostosowany do potrzeb grupy – indywidualnie ustalany
na wstępnym etapie projektu
MIEJSCE WIZYTY STUDYJNEJ

• praca w małych, 4-6 osobowych grupach
• program podzielony na moduły trwające od 4 do 8 godzin lekcyjnych

SIEDZIBA

• zajęcia w nowoczesnym biurze oraz laboratorium analizy
instrumentalnej

PRO-ENVIRONMENT POLSKA

• innowacyjna metodyka zajęć: warsztaty hands-on, gry sytuacyjne,
wywiady, diagnostyka, ćwiczenia praktyczne

Siedzibą Pro-Environment Polska jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – ośrodek
naukowo-badawczy zlokalizowany na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Centrum zostało
otwarte w 2013 r. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu
naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

• wykwalifikowani trenerzy:
a) praktycy wiedzy: pracownicy – od dyrektorów po specjalistów
b) profesjonalni szkoleniowcy o ugruntowanej pozycji rynkowej
• materiały szkoleniowe
• certyfikat odbycia wizyty studyjnej

Interdyscyplinarna działalność naszej firmy skupiona na sprzedaży nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, szkoleniach i działalności aplikacyjno-wdrożeniowej, doskonale wpisuje się w profil CNBCH UW.
EFEKTY

Laboratorium demonstracyjne:
• zlokalizowane w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego
• wyposażone w sprzęt audiowizualny
• dostosowane do przeprowadzanych szkoleń
• wyposażone w chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas
GC-MS, spektrometr podczerwieni FTIR, spektrometr emisyjny z plazmą
indukcyjnie sprzężoną ICP-OES, spektrometr ICP-MS
• najnowsza, innowacyjna aparatura analityczna
* na życzenie możliwość przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem spektrometrii
w podczerwieni FTIR, spektrofotometrii UV-Vis

GWARANTOWANE REZULTATY!
Poszerzenie wiedzy o pracy w biznesie
Nauka nietuzinkowej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej
Praktyczna obsługa wysokiej klasy aparatów analizy instrumentalnej
Poznanie biznesu od „kuchni” – systemy CRM, obsługa klienta,
proces sprzedaży, sztuka prezentacji i przekonywania
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• praca w małych, 4-6 osobowych grupach
• program podzielony na moduły trwające od 4 do 8 godzin lekcyjnych

SIEDZIBA

• zajęcia w nowoczesnym biurze oraz laboratorium analizy
instrumentalnej

PRO-ENVIRONMENT POLSKA

• innowacyjna metodyka zajęć: warsztaty hands-on, gry sytuacyjne,
wywiady, diagnostyka, ćwiczenia praktyczne

Siedzibą Pro-Environment Polska jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – ośrodek
naukowo-badawczy zlokalizowany na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Centrum zostało
otwarte w 2013 r. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu
naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

• wykwalifikowani trenerzy:
a) praktycy wiedzy: pracownicy – od dyrektorów po specjalistów
b) profesjonalni szkoleniowcy o ugruntowanej pozycji rynkowej
• materiały szkoleniowe
• certyfikat odbycia wizyty studyjnej

Interdyscyplinarna działalność naszej firmy skupiona na sprzedaży nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, szkoleniach i działalności aplikacyjno-wdrożeniowej, doskonale wpisuje się w profil CNBCH UW.
EFEKTY

Laboratorium demonstracyjne:
• zlokalizowane w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego
• wyposażone w sprzęt audiowizualny
• dostosowane do przeprowadzanych szkoleń
• wyposażone w chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas
GC-MS, spektrometr podczerwieni FTIR, spektrometr emisyjny z plazmą
indukcyjnie sprzężoną ICP-OES, spektrometr ICP-MS
• najnowsza, innowacyjna aparatura analityczna
* na życzenie możliwość przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem spektrometrii
w podczerwieni FTIR, spektrofotometrii UV-Vis

GWARANTOWANE REZULTATY!
Poszerzenie wiedzy o pracy w biznesie
Nauka nietuzinkowej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej
Praktyczna obsługa wysokiej klasy aparatów analizy instrumentalnej
Poznanie biznesu od „kuchni” – systemy CRM, obsługa klienta,
proces sprzedaży, sztuka prezentacji i przekonywania

Zaplanuj swoją karierę !
NASZA MISJA:
Wizyty studyjne w firmie Pro-Environment Polska
Dobry start w przyszłość dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu !

O F E RTA

Wiedza nie ma
właściciela

Wszystkie sesje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – pracowników
firmy Pro-Environment Sp. z o.o.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem nie tylko ze studentami – wspieramy
także ich opiekunów. Nasza firma na życzenie pomaga w przygotowaniu
profesjonalnych wniosków o finasowanie projektów unijnych związanych
z rozwojem kompetencji studentów i kadry pracowniczej. Jesteś zainteresowany ofertą takiej pomocy? – skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Nasza misja
„Wiedza nie ma właściciela” (Ludwik Pasteur).
- Ludwik Pasteur
Dlatego przekazujemy nasze know-how czerpiąc inspirację z najważniejszej
Dlatego przekazujemy nasze know-how
części biznesu - ludzi.

czerpiąc inspirację z najważniejszej części
biznesu – ludzi.

P R Z E P R O WA D Z I L I Ś M Y S Z K O L E N I A D L A :

PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA WIZYTY STUDYJNEJ:

SESJE

S1
Wprowadzenie

S2
Otoczenie
biznesu

TEMATYKA
MODUŁÓW

ZAKRES ZAJĘĆ

METODYKA
PRACY

Kick off intro

- określenie planu i celów wizyty studyjnej
- przedstawienie proﬁlu działania ﬁrmy, portfolio,
narzędzi biznesowych

- wykład interaktywny
- ćwiczenia
- dyskusja

Etat
czy działalność

- kompetencje w biznesie: inwentaryzacja i projektowanie rozwoju postaci
- AS ASAP AS POSSIBLE – o korporacji w skrótach
- zalety i wady działalności gospodarczej
- jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

- warsztaty
- diagnostyka
- dyskusja

Backofﬁce czy
frontofﬁce?

- dział i ludzie w backofﬁce i frontofﬁce
- opłacalność administracji a outsourcing
- zarządzanie relacjami z klientem
- poznanie działania systemu typu CRM

- ćwiczenia
interaktywne
- diagnostyka

Główny Instytut Górnictwa, Zakład Monitoringu Środowiska, Katowice, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa, Akademia Podlaska, Siedlce, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów Polatom, Świerk k/o
Otwocka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych Bosmal, Bielsko-Biała, Akademia Rolnicza, Wydział Zootechniczny, Szczecin,
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemiczny, Gdańsk, Zakłady Chemiczne Alwernia SA, Alwernia, Instytut Morski, Gdańsk, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Rekrutacja
– jak być
skutecznym?

- rekruter – twój przyjaciel czy wróg?
- jak dostać pracę bez doświadczenia?

- warsztaty
multimedialne

Środowiska, Warszawa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zielona Góra, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków, Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR Instytut, Wrocław, Biomol, Łódź, Optima, Elstar,
Sztum, Agrecol, Wieruszów, Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych Chemeko, Włocławek, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN, Kraków, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Ośrodek Badań i Ochrony Środowiska, Katowice, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,

S3
Nauka
i technologia

S4
Ludzie

Techniki
badawcze
w służbie
biznesu

- przygotowanie i walidacja metod badawczych
zgodnie z ISO
- pomiar próbek wybranymi technikami: IR, ICP-OES,
ICP-MS, GC, GC/MS i UV-VIs
- opracowanie i prezentacja wyników
- zgodność raportów z wymaganiami przemysłowymi

- warsztaty
hands-on
- ćwiczenia
interaktywne –
case study

Kreatywność
w sprzedaży

- twórcze podejście do sprzedaży
- eliminowanie barier dla kreatywności
- promocja: jej cele, strategia i instrumenty

- case study
- ćwiczenia
interaktywne

Biznes
i ludzie

- sztuka autoprezentacji
- elementy negocjacji
- zagadnienia psychologiczne: jak pracować
z ludźmi w biznesie?
- komunikacja w zespole
- spotkanie biznesowe w praktyce: rola sprzedającego i kupującego

- ćwiczenia techniką
role-play
- case study
- gry strategiczne

Warszawa - KGHM Ecoren S.A., Głogów, Zakłady Chemiczne “Police”, Police , EKOLAB Sp.z o.zo. Kobylnica, , AQUA S.A., Bielsko-Biała, Avio Polska,
Bielsko-Biała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Federal-Mogul BIMET, Gdańsk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa , I2 Analytical Limited,
Ruda Śląska, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków,
Mennica Metale Szlachetne S.A. , Warszawa, Provimi, Osnowo k/Chełmna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Silliker, Warszawa, Kemipol, Police ,
PKN Orlen, Włocławek, Płock, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, DSM Nutritional, Mszczonów, SGL Carbon Polska, Racibórz -, Polatom, Otwock, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Centrum Badania Jakości KGHM, Polkowice, Fenix Metals Sp. z o.o., Tarnobrzeg, Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa, Uniwersytet Medyczny, Białystok, Politechnika Świętokrzyska, Ovotek, Leszno, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy,
Bydgoszcz, Chemon Szczecin, ZT Kruszwica, Bunge Brzeg, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa (CNBCH)
+48 22 310 88 00 / biuro@pepolska.pl
www.pepolska.pl
www.facebook.com/ProEnvironment

Autoryzowany dystrybutor
PerkinElmer w Polsce

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ!

WIZYTY STUDYJNE
W PRO-ENVIRONMENT POLSKA
Dobry start w przyszłość, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu!

