
 

Bezpłatne warsztaty: Planowanie kariery – 7 grzechów głównych 

Wyższe Szkoły Bankowe we współpracy z Architektami Kariery organizują spotkania pt; „Planowanie kariery – 7 

grzechów głównych”, w czasie których każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w praktycznych warsztatach ze 

znanym i cenionym coachem kariery, na których dowie się, jak skutecznie planować swoją karierę krok po kroku. 

Warsztat to 4 godzinne, inspirujące spotkanie, podczas którego odpowiesz sobie na miedzy innymi te pytania: 

• jakie są zasady skutecznej kariery i spełnionego życia? 
• jakich błędów unikać w drodze po zawodowy sukces? 
• jak ułożyć swoją ścieżkę kariery, żeby przynosiła spełnienie i dobre pieniądze jednocześnie? 
• jak planować karierę, aby dostosować się do rynku i żyć w zgodzie ze sobą? 
• jak zbudować swoją markę, żeby rynek zawsze chciał mnie “kupić”? 
• jak budować relacje, które zaowocują wzajemnymi korzyściami? 

 

To pierwszy projekt szkoleniowy zakrojony na tak dużą skalę – spotkania studentów z coachem kariery zostaną 

przeprowadzone w 9 Wyższych Szkołach Bankowych w: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, 

Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.  

Zobacz, kiedy Coach kariery będzie w Twoim mieście: 

• 24.10 – Gdańsk 

• 25.10 – Gdynia 

• 29.10 – Poznań 

• 30.10 – Wrocław 

• 08.11 – Szczecin 

• 15.11 – Bydgoszcz 

• 16.11 – Toruń 

• 22.11 – Opole 

• 23.11 – Chorzów 
 

Kto tak naprawdę przeprowadzi Cię przez proces planowania Twojej Kariery? 

 

Beata Kapacewicz - jeden z najbardziej doświadczonych coachów kariery 
w Polsce i Europie Środkowej, Dyrektor Zarządzający Architektów 
Kariery, serwisu, który jest częścią grupy Pracuj.pl –strategicznego 
partnera Wyższych Szkół Bankowych.  
 

Ekspert ds. kariery programu TVP1 „Kandydat”, TVN CNBC, 
Rzeczpospolitej, portalu pracuj.pl i profeo.pl. Executive Career Coach 
menedżerów wszystkich szczebli. Autorka bloga managerkariery.pl oraz 
licznych artykułów, videoporadników i książek z zakresu kariery, 
personalbrandingu i rynku pracy. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Konsultantów Kariery w Polsce. Od lat związana z obszarem HR – 
rekrutacją, oceną pracowników i edukacją. 
 

 

ZAPISY 

Zarezerwuj sobie miejsce już dziś  na:  www.wsb.pl/kariera 

Udział w warsztacie jest bezpłatny. 

 
  


