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To jest najtrudniejszy konkurs biznesowy, dostępny również dla wybranych
studentów. GMC to największa w Polsce, jak i na świecie, zaawansowana symulacja biznesowa (komputerowa), w której zespoły firmowe i studenckie
rywalizują ze sobą, zarządzając wirtualnymi firmami, decydując (jak prezesi) o wszystkim – od produkcji, przez marketing, po relacje z inwestorami.
Aby wystartować w konkursie, trzeba przejść kwalifikacje i zyskać akceptacje
również ze strony partnerów, m.in. Deloitte, MasterCard. Dlatego w GMC
startują studenci już z pierwszymi doświadczeniami, laureaci innych konkursów, stypendyści. Finaliści GMC tworzą elitarne grono prawdziwych talentów
menedżerskich.

można powalczyć, ale udzielą
kilku rad, jak do takich zmagań
się przygotować.

STAŃ W
MIĘDZYNARODOWE
SZRANKI
Informacji o konkursach warto
szukać również na stronach internetowych zagranicznych firm,
szczególnie jeśli stoimy u progu
kariery i myślimy o międzynarodo-

wym rozwoju. Konkursy stanowią
świetną okazję do rozpoczęcia kariery za granicą, a przede wszystkim
sprawdzenia swojej wiedzy i swoich
umiejętności na międzynarodowym
szczeblu. Należy jednak pamiętać,
że aby wziąć w nich udział, trzeba wykazać się biegłą znajomością
języka angielskiego, a nierzadko
i drugiego języka obcego oraz być
gotowym na zmianę miejsca zamieszkania. Jeśli jednak chcemy
wypłynąć na głębokie wody, warto brać w nich udział. Zresztą warto
brać go zawsze, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja i niezależnie

PAULINA WACH

TOMASZ DUDA

Kariera na Start to nie tylko szansa na płatny staż. To najlepsza okazja, by zacząć gromadzić swój bagaż doświadczeń, dzięki któremu będzie Ci łatwiej
wystartować w zawodzie. To także cykl bezpłatnych inicjatyw, gdzie będziesz
mógł szlifować umiejętności biznesowe, by pewniejszym krokiem wkroczyć
na wymarzoną ścieżkę zawodową. To również praca z pasjonatami, którzy
utwierdzą Cię w przekonaniu, że to jest Twoja praca marzeń. Już ponad 200
stażystów przekonało się, że warto stażować z Karierą. Dołącz do kolejnych
w V edycji. Rozwiąż zadanie (od 9 marca) i wygraj płatne stażowanie!

Enactus to międzynarodowy program, zrzeszający ponad 1600 uczelni,
w którym studenci uczą się praktycznego zarządzania projektami, społecznej
odpowiedzialności, współpracy w zespole, przywództwa. W Polsce Enactus, obecny na 12 uczelniach, szkoli studentów na lokalnych liderów, którzy
ze swoimi zespołami realizują (już samodzielnie) przedsiębiorcze projekty.
Partnerami programu są m.in.: PKO Bank Polski, Budimex, AIG, Cargill, Credit
Agricole, Microsoft, PwC, PMI, Grupa GPEC, Grupa LOTOS. Wyniki swoich
projektów i korzyści, jakie przynoszą lokalnym społecznościom, studenci
prezentują na konkursie przed biznesowym Jury (ok. 100 prezesów).

KOORDYNATOR PROJEKTU STAŻOWEGO
KARIERA NA START
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