Uniwersytet Rzeszowski
Twoja kariera w branży finansowej - konferencja i warsztaty branżowe
23 maja na Wydziale Ekonomii UR odbyła się konferencja i warsztaty
Kariera w Branży Finansowej
Biznesu we współpracy z Wydziałem Ekonomii UR i Uniwersyteckim Centrum
Coworkingowym SPINACZ oraz partnerami - PZU, bankiem PEKAO S.A i One
Voice. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród
studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wzięło w nim udział
ponad 140 osób. Celem wydarzenia było przybliżenie wszystkim
zainteresowanym branżą finansową jej praktycznych aspektów przez
ekspertów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości oraz zainspirowanie do
działania.
Na początku konferencji prelegenci - Roman Dec - Dyrektor Regionalny Bankowości MŚP Banku PEKAO
oraz Andrzej Ciosmak - Dyrektor Sprzedaży PZU - poruszyli temat innowacji w bankowości i branży
ubezpieczeniowej. Zaprezentowali ciekawe rozwiązania, dzięki którym sektor finansowy może działać
sprawniej, jednocześnie rozwiewając wątpliwości uczestników co do tego, że w przyszłości może byś to
branża o mniejszy zapotrzebowaniu na pracowników.

Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły ścieżek kariery osób, które odniosły sukces w branży finansowej.
Pierwszym z nich było success story Dyrektora Oddziału Banku PEKAO - Klaudiusza Kalandyka.
Opowiadał on o tym, w jaki sposób rozpoczął swoją przygodę z branżą finansową i jak od woźnego w
skarbcu banku, pnąc się po kolejnych szczeblach w hierarchii organizacji, został dyrektorem oddziału.
Następnie Aneta Ziobro - Agent Wyłączny PZU zaprezentowała swoją historię. Postanowiła ona zamienić
pracę na etacie na własną działalność gospodarczą. Obie prezentacje były dużą motywacją do tego by
zdobywać wiedzę i kompetencje ale przede wszystkim, żeby mieć odwagę do realizacji swoich planów i
marzeń, nawet jeśli wydają się być niemożliwe do spełnienia.
Konferencję zakończył swoim wystąpieniem Piotr Strzała - Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży PZU.
Opowiedział on o możliwych ścieżkach kariery w branży finansowej, kładąc duży nacisk na perspektywy
związane z otwieraniem własnych działalności gospodarczych.

Część warsztatowa dzieliła się na dwa bloki niej uczestnicy mogli zaczerpnąć dużą dawkę praktycznej wiedzy od ekspertów i sprawdzić swoje
umiejętności sprzedaży i negocjacji podczas praktycznych zajęć, scenek i zadań.
Podsumowując - masa praktycznej wiedzy, możliwość rozmowy z ekspertami i przydatne umiejętności
zdobyte podczas warsztatów - to najbardziej charakterystyczne walory środowego spotkania, pełnego
inspiracji i motywacji do działania. Organizatorzy planują kontynuację cyklu wykładów i warsztatów
poświęconych rozwojowi kariery w branży finansowej. Warto obserwować profil facebook.com/finkariera
oraz stronę finkariera.pl.
Jagoda Głowacka
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