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W ramach Wirtualnego Festiwalu 
Umiejętności Zawodowych

Akademia Umiejętności Eurocash łączy się online
ze szkołami z całej Polski!

Nasze cele to promowanie kształcenia zawodowego, 
doskonalenie kompetencji Uczniów i pokazanie im możliwości 
rozwoju kariery w zawodach technika handlowca, sprzedawcy, 

technika logistyka oraz magazyniera-logistyka! 

Wirtualne spotkania z ekspertami i praktykami 
w ww. zawodach przybierają formę wykładów 

i interaktywnych warsztatów, prowadzonych metodami 
coachingowymi. Uczestnicy mają możliwość 

zadawania pytań na czacie. 

W 5 edycjach 
Wirtualnego Festiwalu 

Umiejętności Zawodowych 
wzięło udział blisko                         

9,5 tys. Uczniów         
i Nauczycieli                      

z całej Polski!Udział jest bezpłatny!



Dlaczego warto wziąć udział? 

1. Zdobędziesz praktyczną wiedzę o rynku pracy.

2. Będziesz miał możliwość zaplanowania swojej ścieżki rozwoju 
zawodowego u jednego z największych pracodawców                     
w kraju.

3. Zdobędziesz informacje jak podjąć pracę na konkretnym 
stanowisku w sprzedaży lub w logistyce.

4. To okazja poznania swojego zawodu od podstaw                        
i zdobycia doświadczeń zawodowych.

5. Zdobędziesz fachową wiedzę o specyfice i kierunkach 
rozwoju w branży handlowej i logistycznej.

Wirtualny Festiwal 
Umiejętności Zawodowych



Inne działania

Honorowy Patronat 
Ośrodka Rozwoju Edukacji

Honorowy Patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji
na lata 2021-2024

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych 
organizowany jest w ramach 

Projektu na rzecz promocji zawodów sprzedawcy 
i magazyniera-logistyka w szkołach branżowych 
oraz technika handlowca i technika logistyka 
w szkołach technicznych

objętego Honorowym Patronatem                         
Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Projekt ten odpowiada na potrzeby kwalifikacyjno-
zawodowe występujące na rynku pracy.

AUE promuje zawody sprzedawcy i technika handlowca pod 
Honorowym Patronatem ORE od 2018!



18 listopada

Hasło przewodnie: 

Transport w logistyce

17 listopada

Hasło przewodnie: 

Techniki sprzedaży na start

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli na kierunkach:

o technik handlowiec

o sprzedawca

oraz osoby kształcące się w zawodach pokrewnych! 

Wirtualny Festiwal 
Umiejętności Zawodowych

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli na kierunkach:

o technik logistyk

o magazynier – logistyk

o technik spedytor

o technik transportu

oraz osoby kształcące się w zawodach pokrewnych! 
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Oficjalne rozpoczęcie, godz. 8:50

9:00 – 9:35

Przedstawiciel handlowy – rola w organizacji, cele i zadania
Marzena Słowikowska, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

9:45 – 10:30 

Czy już wszystko wiesz o stresie? 
Dorota Sordyl, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

10:35 – 11:20 

Techniki sprzedaży okiem eksperta
Maria Rudy, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

11:35 – 12:20 

Pokonaj stres! Zrelaksowany sprzedawca, to dobry sprzedawca 
Dorota Sordyl, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

12:25 – 13:10 

Jak skutecznie sprzedawać? Praktyczne wskazówki dla przyszłych handlowców
Maria Rudy, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

Podsumowanie całości i zakończenie spotkania, godz. 13:10
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Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych

Techniki sprzedaży na start

17 
listopada 

2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/wirtualny-festiwal-umiejetnosci-zawodowych-branza-handlowa-/register?_gl=1*swle3i*_ga*MTQyMzU4NDg2NC4xNjUyNjg3MDU4*_ga_K7H94QHX99*MTY2MzMzMzc3Ny4zMC4xLjE2NjMzMzU0MjcuMzguMC4w&_ga=2.259549324.722805361.1663317974-1423584864.1652687058&_gac=1.149621444.1663135295.CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhIQK-OnqLAMQmsVHr7ACHn2v3H-ffq4ulHewyPgdl53WglLkR-mQKxoCN-0QAvD_BwE
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Oficjalne rozpoczęcie, godz. 8:50

9:00 – 9:35

Czy już wszystko wiesz o stresie? 
Dorota Sordyl, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

9:45 – 10:30 

Transport – jak działamy w Eurocash? 
Marcin Mazurek, Menadżer ds. Rozwoju i Wsparcia Transportu, Eurocash Logistyka, Piotr Golus, Koordynator ds. Floty, Eurocash Logistyka

10:35 – 11:20 

Przegląd stanowisk w Dziale Transportu
Katarzyna Drożdżewska, Menadżer Personalny, Eurocash Logistyka

11:35 – 12:20 

Menadżer ds. Rozwoju i Wsparcia Transportu oraz Koordynator ds. Floty – czym właściwie się zajmujemy?   
Marcin Mazurek, Menadżer ds. Rozwoju i Wsparcia Transportu, Eurocash Logistyka, Piotr Golus, Koordynator ds. Floty, Eurocash Logistyka

12:25 – 13:10 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy i w życiu osobistym 
Dorota Sordyl, Starszy Trener Wewnętrzny, Akademia Umiejętności Eurocash

Podsumowanie całości i zakończenie spotkania, godz. 13:10
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Transport w Logistyce
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ZAREJESTRUJ SIĘ

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych

https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/wirtualny-festiwal-umiejetnosci-zawodowych-branza-logistyczna-/register?_gl=1*11m3yok*_ga*MTQyMzU4NDg2NC4xNjUyNjg3MDU4*_ga_K7H94QHX99*MTY2NDQzNTkyNy4zMi4xLjE2NjQ0MzU5NTEuMzYuMC4w&_ga=2.106867651.1702049824.1664435929-1423584864.1652687058&_gac=1.219294443.1664435929.CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNlIELxHPdmBbs0h1Y_jRXW11j13mucqwuqqUC-Sope5CBwlyMjWVoBoCPp4QAvD_BwE


ZAREJESTRUJ SIĘ

Zgłoszenie uczestnictwa

Aby zgłosić swój udział w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych, należy kliknąć w link 
rejestracyjny na wybrany termin, wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy i potwierdzić zgody 

RODO (prosimy o uważne wpisanie adresu e-mail).

Po wypełnieniu formularza, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość                
z linkiem do logowania na wydarzenie, z którego należy skorzystać w wybranym terminie.

E-mailowe przypomnienie wraz linkiem do logowania na wydarzeniezostanie wysłane 3 razy: 
24 godziny przed Wirtualnym Festiwalem Umiejętności Zawodowych oraz na 1 godzinę                          

i na 5 minut tuż przed jego rozpoczęciem w danym dniu. 

17 listopada 
(Techniki sprzedaży na start)

ZAREJESTRUJ SIĘ

18 listopada 
(Transport w logistyce)

UWAGA
Ze względu na limit 

zalogowanych 
uczestników –

1000 osób, zalecamy 
możliwie 

najwcześniejszą 
rejestrację.

Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Clickmeeting, dzięki czemu będzie dostępne z poziomu 
przeglądarki internetowej (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania).

Aby zalogować się na WFUZ                            
w wybranym terminie, należy wejść                     
w link do logowania na wydarzenie 
i kliknąć „Dołącz teraz”. 

https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/wirtualny-festiwal-umiejetnosci-zawodowych-branza-handlowa-/register?_gl=1*swle3i*_ga*MTQyMzU4NDg2NC4xNjUyNjg3MDU4*_ga_K7H94QHX99*MTY2MzMzMzc3Ny4zMC4xLjE2NjMzMzU0MjcuMzguMC4w&_ga=2.259549324.722805361.1663317974-1423584864.1652687058&_gac=1.149621444.1663135295.CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhIQK-OnqLAMQmsVHr7ACHn2v3H-ffq4ulHewyPgdl53WglLkR-mQKxoCN-0QAvD_BwE
https://akademiaeurocash.clickmeeting.com/wirtualny-festiwal-umiejetnosci-zawodowych-branza-logistyczna-/register?_gl=1*11m3yok*_ga*MTQyMzU4NDg2NC4xNjUyNjg3MDU4*_ga_K7H94QHX99*MTY2NDQzNTkyNy4zMi4xLjE2NjQ0MzU5NTEuMzYuMC4w&_ga=2.106867651.1702049824.1664435929-1423584864.1652687058&_gac=1.219294443.1664435929.CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNlIELxHPdmBbs0h1Y_jRXW11j13mucqwuqqUC-Sope5CBwlyMjWVoBoCPp4QAvD_BwE


Oficjalna strona:

www.akademiaeurocash.com.pl

http://www.akademiaeurocash.com.pl/
http://www.akademiaeurocash.com.pl/
http://www.akademiaeurocash.com.pl/
http://www.akademiaeurocash.com.pl/

