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AIESEC jest największą studencką organizacją na świecie, w Polsce działa
w 16 ośrodkach akademickich. Skupia wokół siebie młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi,
którzy chcą rozwijać się w międzynarodowym środowisku.
Podstawową działalnością organizacji jest międzynarodowy program praktyk i wolontariatów.
AIESEC organizuje także targi pracy dla studentów czy konferencje tematyczne. W naszym
oddziale lokalnym czynnie działa około 120 osób.
Więcej informacji na temat organizacji na stronie: aiesec.pl/warszawasgh
oraz na fanpage’u: facebook.com/sgh.aiesec.
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Dlaczego warto dołączyć?
1. Zdobycie różnorodnego doświadczenia oraz umiejętności zarówno twardych,
jak i miękkich.
2. Rozwinięcie w sobie przedsiębiorczości.
3. Kontakt z międzynarodowością oraz poznanie ludzi z różnych krajów.
Do AIESEC możesz dołączyć w ramach programu Future Leaders. Rekrutacja odbywa się dwa
razy w roku. Najbliższa na początku października.
Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie: aiesec.pl/futureleaders.
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Global Citizen
Międzynarodowy program wolontariatów dla młodych osób, które są zainteresowane rozwojem
osobistym oraz odkrywaniem nowych kultur. Program umożliwia wzięcie udziału w jednym
z trzech rodzajów projektów: Culture, World Issue, Management, które trwają od 6 do 12 tygodni.

Global Talents
Program praktyk międzynarodowych, dzięki którym studenci oraz absolwenci mają okazję zdobyć
profesjonalne doświadczenie pracując w wielokulturowym środowisku. W ramach programu mogą
poznać specyfikę pracy w innym kraju, zarówno w dużych korporacjach, jak i w start-up’ach,
pracując od 2 do 12 miesięcy, w trzech obszarach: marketing, IT oraz Edukacja.
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Targi pracy Dni Kariery
Dni Kariery to jedne z największych targów praktyk, pracy i staży organizowane przez studentów
dla studentów. Jako studenci znamy potrzeby młodych ludzi wychodzących na rynek pracy
i podczas dni targowych chcemy pomóc naszym koleżankom i kolegom zbudować bezpośrednią
relację z pracodawcą. Chcemy budować platformę łączącą świat biznesu ze światem akademickim.
Nad wydarzeniem pracują studenci, co jest dowodem na przedsiębiorczość i odpowiedzialność
społeczną młodego pokolenia.
Najbliższe targi odbędą się w październiku. Więcej informacji na stronie: dnikariery.pl.
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Projekty społeczno-edukacyjne np. International Kindergarten, KidSpeak
Projekty społeczno-edukacyjne są niepowtarzalną okazją do poznania młodych ludzi z całego
świata i ich odmiennych zwyczajów kulturowych. Wolontariusze działający w projektach
przyjeżdżają do Polski z różnych zakątków świata i okres 6 tygodni spędzają warszawskich lub
podwarszawskich przedszkolach, szkołach, gimnazjach, liceach, placówkach społecznych czy
domach dziecka. Prowadzą oni zajęcia, z zakresu nauki języka obcego, matematyki, z dziećmi bądź
młodzieżą. Ponadto opowiadają oni o tradycjach, kulturze i sytuacji polityczno-gospodarczej, jaka
obecnie panuje w ich ojczyznach, zapoznają uczniów z muzyką i tańcami narodowymi, przygotują
z nimi tradycyjne potrawy.

