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Francusko-Polska

Izba Gospodarcza 

Patronat

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm

z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych

izb handlowych w Polsce. Jej głównym celem jest współtworzenie 

jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego

w Polsce, a także promocja najlepszych rozwiązań biznesowych.

W ubiegłym roku Izba realizowała ten cel m.in. poprzez organizację

ponad 130 spotkań w różnych formułach. Francusko-Polska Izba

Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy

przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb

Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 

115 Izb francuskich w 85 krajach.
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Francusko - Polska Izba Gospodarcza

ul. Widok 8,

00-023 Warszawa

www.ccifp.pl
 

 

 



 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie koordynuje i świadczy usługi

poradnictwa i informacji zawodowej, organizuje międzynarodowe

pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, koordynuje system

zabezpieczenia społecznego, prowadzi rejestry instytucji

szkoleniowych i agencji zatrudnienia oraz wydaje certyfikaty 

o dokonaniu wpisu. Wojewódzki Urząd Pracy jest również

organizatorem i inicjatorem regionalnych programów, które mają

na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz łagodzenie skutków

bezrobocia. Współdziała także z Wojewódzką Radą Rynku Pracy 

w określaniu i realizacji regionalnej polityki pracy.
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Wojewódzki Urząd

Pracy w Warszawie

Patronat

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16,

01-205 Warszawa

www.wupwarszawa.praca.gov.pl
 



 

Departament Służby Cywilnej KPRM zajmuje się m.in. promocją

zatrudnienia w korpusie służby cywilnej. Jako członkowie korpusu

służby cywilnej dbamy, aby administracja rządowa prawidłowo

funkcjonowała, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządu. 

Jest nas blisko 120 tyś. Pracujemy w ponad 1800 urzędach 

administracji rządowej na szczeblu centralnym i regionalnym 

(np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, inspektoraty powiatowe).

Poszukujemy specjalistów różnych dziedzin. Proponujemy

ciekawą, stabilną pracę. Wszystkie oferty publikujemy we wspólnej

bazieogłoszeń: https://nabory.kprm.gov.pl/.
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Kancelaria

Prezesa Rady Ministrów

Departament

Służby Cywilnej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Służby Cywilnej

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

 

 

www.kprm.gov.pl
 



 

Umundurowana i uzbrojona służba specjalna państwa polskiego, 

urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym 

i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych 

i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej 

w interesy ekonomiczne państwa.
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Centralne Biuro

Antykorupcyjne
 

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9, 

00-583 Warszawa

 

 

 

 

www.cba.gov.pl
 



 

Agencja Wywiadu jest służbą specjalną odpowiedzialną za pozyskiwanie

ekskluzywnych informacji istotnych z punktu bezpieczeństwa

zewnętrznego RP. Informacje i analizy tworzone przez oficerów Agencji

Wywiadu trafiają bezpośrednio do najważniejszych organów państwowych 

w kraju. Pozwala to na podejmowanie strategicznych decyzji, które 

przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa państwa oraz wzmocnienia

pozycji RP na arenie międzynarodowej. Agencja Wywiadu oferuje

zdecydowanie najciekawszą pracę na rynku w interesującym i dynamicznie

zmiennym środowisku. Zapewniamy możliwość stałego rozwoju oraz

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poszukujemy osób zmotywowanych,

kreatywnych i ciekawych świata. Osób, które potrafią wyjść poza utarte

schematy, podejmując wyzwania możliwe do realizacji jedynie w AW.

Etos oficera polskiego wywiadu nierozerwalnie wiąże się z silnym

poczuciem patriotyzmu, dyskrecją i profesjonalizmem. Wychodząc 

od najlepszych praktyk obowiązujących w instytucjach administracji

państwowej oraz doświadczeń wiodących służb partnerskich,

tworzymy własne standardy dopasowane do wyjątkowych zadań. Dbamy 

o dobrą atmosferę i efektywną komunikację pomiędzy wszystkimi oficerami

niezależnie od ich stażu oraz doświadczenia.
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Agencja Wywiadu
 

Agencja Wywiadu

ul. Miłobędzka 55, 

02-634 Warszawa

 

 

 

 

www.aw.gov.pl
 



Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką

 Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury

 Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego

  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

 Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa

 Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury

i dziedzictwa narodowego

 Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

 

Narodowe Centrum Kultury jest państwową

instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań 

na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

dziedzictwa kulturowego

 

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

     narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych
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Narodowe

 Centrum Kultury
 

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13, 

01-231 Warszawa

 

 

 

 

www.nck.pl
 



 

Wizz Air is the largest low-cost airline in Central and Eastern Europe,

operates a fleet of 120 Airbus A320/A321 aircrafts, and offers more than

750 routes from 25 bases, connecting 151 destinations across 

44 countries. Wizz Air team of over 4,500 professionals delivers

 superior service and low ticket prices making Wizz Air

the preferred choice of 37 million passengers in the past 12 months.

Wizz Airis listed on the London Stock Exchange under the ticker WIZZ

and is included inthe FTSE 250 and FTSE All-Share Indices. 

Wizz Air is registered under the International Air Transport 

Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA). 

Wizz Air was also named The Best Low-Cost Carrier of the Year in 2019.
 

 

 

 

 

BUSINESS PROFILE

Wizz Air

www.wizzair.com 



 

GRUPA ADAMED działa w branży farmaceutyczno biotechnologicznej 

i jest  liderem na polskim rynku leków nowej generacji, którego misją

jest opracowanie i wprowadzenie na światowe rynki innowacyjnych

leków na kluczowe choroby cywilizacyjne. 

Obecnie zatrudnia blisko 1700 osób zarówno w kraju, jak i za granicą: 

w Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Sukces produktów oferowanych na krajowym rynku, zapoczątkował

dynamiczny rozwój eksportu firmy. Adamed posiada przedstawicielstwa 

w Hiszpanii i na Ukrainie. Aktualnie produkty firmy sprzedawane są 

w 22 krajach, a jej pozycja na arenie międzynarodowej jest stale

wzmacniana.
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ADAMED 

Pharma S.A.

www.adamed.com ADAMED Pharma S.A.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

 

 

 

 



Istniejemy od 2004 roku 

Zatrudniamy psychologów, pedagogów,babysitterów, nianie i guwernantki

 Współpracujemy z uczelniami wyższymi, szkołami

Organizujemy obozy letnie dla rodzin oraz dla dzieci i młodzieży 

Nasze dodatkowe usługi to obozy i kolonie

Elastyczne godziny pracy 

Stabilne wynagrodzenie

Formę umowy do ustalenia 

Stawki zależne od doświadczenia i kwalifikacji 

Udział w warsztatach i szkoleniach 

Znajomości języka polskiego lub obcego 

Dobrej komunikacji i kultury osobistej 

Kreatywności, motywacji i chęci rozwoju zawodowego

   

międzynarodowymi i ambasadami, a także z firmami, korporacjami i hotelami

językowe w kraju i za granicą, terapia indywidualna dla rodzin, korepetycje.

 

Zapewniamy:    

 

Oczekujemy:    
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Nanny Express

 Sp. z o.o.

www.nannyexpress.pl Nanny Express Sp. z o.o.

Al. Witosa 31/105

00-710 Warszawa

 

 

 

 

 

 



   

  Nieustanne odkrywanie raju stylowych okazji w naszych 685 sklepach TK Maxx

w Europie. TK Maxx jest częścią grupy TJX, w której znajdziesz różne produkty,

ale łączy nas ta sama cecha - poszukiwanie skarbów, które daje nam radość.

Gwarantujemy naszym klientom szalone możliwości każdego dnia. Równie

dynamiczna jest nasza praca. W sklepach nieustannie coś się dzieje, co sprzyja

rozwojowi i zaangażowaniu. W Polsce aktualnie posiadamy 46 sklepów i nadal

się rozwijamy!

    

  Poszukujemy Sprzedawców w niepełnym wymiarze godzin: 12-20h tygodniowo

Korzyściz bycia sprzedawcą w TK Maxx nie kończą się na pracy z zespołem

świetnych ludzi. Oferujemy pełną gamę benefitów dla wszystkich pracowników.  

 

  Nasza wyjątkowa kultura jest absolutną podstawą tego jak działamy 

w naszym modelu biznesowym, jakim jest „off-price”. Rozwijamy się 

i poszukujemy zaangażowanych pracowników oraz otwartych osobowości,

które chcą w pełni realizować swój potencjał.  Pracujemy w dynamicznym

środowisku, więc szybko znajdziesz się w centrum wydarzeń. Jeśli jesteś

człowiekiem z pasją, masz pozytywne nastawienie i potrafisz pracować 

w zespole, czekamy na kontakt z Twojej strony.
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TK MAXX

www.jobs.tjx.com 


