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Zostań Ambasadorem Warbudu
Inż. Joanna Dan, Warbud SA

Spółka Warbud postanowiła wyjść naprzeciw młodym lu-
dziom. Stworzyliśmy pilotażowy projekt NUTIUS Program 
Ambasadorski. Jest on adresowany do studentów kierun-
ków technicznych. Dlaczego właśnie do nich? Bo chcemy 
poznać ich perspektywę i świeże spojrzenie na Warbud 
jako potencjalnego pracodawcę.

Projekt NUTIUS pozwoli nam nawiązać jeszcze lepszy kon-
takt i zbudować relację z najlepszymi studentami wybra-
nych kierunków, a także pozyskać ich, po ukończonych 
studiach, jako wykwalifikowanych pracowników. Współ-
praca ze studentami może również zaowocować inno-
wacyjnymi i zaskakującymi projektami, na które jesteśmy 
otwarci. Chcemy ten Program tworzyć razem ze studen-
tami i dla studentów.

Do udziału w naszym Programie Ambasadorskim zaprasza-
my studentów III, IV i V roku kierunków budowlanych i oko-
łobudowlanych, którzy odznaczają się kreatywnością i nie 
boją się wyzwań. Rola naszego Ambasadora to nie tylko do-
bra okazja do rozwinięcia zdolności organizacyjnych i ko-
munikacyjnych, ale także szansa na uczestniczenie w szkole-
niach organizowanych przez firmę, a tym samym poszerzenie 
wiedzy merytorycznej.

Zgłoszenie do udziału w Programie jest bardzo proste – na-
leży wysłać CV wraz z listem motywacyjnym, w którym za-
warta będzie odpowiedź na pytanie: „Jak wypromujesz fir-
mę Warbud SA wśród społeczności akademickiej?”. Więcej 
informacji o Programie można znaleźć na naszej stronie in-
ternetowej https://warbud.pl/pl/kariera/dla-studentow/pro-
gram-ambasadorski.

Ambasadorzy to dla pracodawców początkujący specjali-
ści, a programy ambasadorskie są niezwykle ważną inwe-
stycją w kontekście rekrutacji młodych pracowników. Za sil-
nym pracodawcą stoją profesjonaliści.

Programy ambasadorskie są obecnie jedną z najefektywniejszych metod 
dotarcia i pozyskania zainteresowania środowiska akademickiego w Polsce. 
Dla studentów jest to szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia 
w kontakcie z biznesem. Zaś dla firm możliwość efektywnej promocji marki 
pracodawcy oraz pozyskanie młodych talentów. Dziś konkurencja na rynku 
pracy jest bardzo duża, dlatego warto docierać do przyszłych pracowni-
ków już na początku ich drogi zawodowej.


