
 
 

Projekt Ambasador 
 

Biorąc udział w Programie Ambasadorskim Accenture masz możliwość bliższego 
poznania nas i naszej pracy, nawiązania kontaktów i relacji z naszymi pracownikami. 
Nasz program to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz 
zaznajomienie się ze specyfiką i kulturą pracy w międzynarodowej organizacji. 
 
Jako Ambasador będziesz: 

 odpowiadać za promocję naszej firmy na swojej uczelni: współpracując z biurem 
karier, kołami studenckimi, dystrybuując materiały reklamowe off- line i online 

 brać udział w organizacji eventów, konferencji, targów pracy, warsztatów 
skierowanych do studentów i absolwentów 

 wdrażać swoje autorskie pomysły i projekty związane z promocją Accenture 
wśród studentów 

Jednak przede wszystkim będziesz częścią wyjątkowego zespołu, którego celem jest 
efektywne budowanie wizerunku naszej firmy. 
 

Jeżeli jesteś osobą, która: 

 studiuje na II,III lub IV roku 
 aktywnie działa w środowisku akademickim 
 ma głowę pełną pomysłów i zapał do działania 
 lubi współpracować w zespole  

 

To właśnie Ciebie chcielibyśmy mieć na pokładzie jako naszego Ambasadora! 
  
Nasi Ambasadorzy mogą liczyć na: 

 dedykowane warsztaty i szkolenia 
 kartę Multisport 
 laptop jako niezbędne narzędzie Twojej pracy 
 imprezy integracyjne 
 uczestnictwo w projektach z obszaru marketingu rekrutacyjnego 



 unikalne doświadczenie, wiedzę i kompetencje, które zdobędą w czasie realizacji 
własnych projektów 

 sieć ciekawych kontaktów 

  
Na Twoją aplikację czekamy do 20 września. Prześlij nam swoje CV  wraz z krótkim 
uzasadnieniem dlaczego chcesz zostać naszym ambasadorem/ ambasadorką. 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej 
treści: 
  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych 
oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, 
również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także 
na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o 
prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania." 
  
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, 
wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację  
 


