
 

 Pekabex S.A. HR@pekabex.pl, www.pekabex.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regulamin –  

Programu „Ambasadora Pekabeksu na uczelniach” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 HR@pekabex.pl, www.pekabex.pl Pekabex S.A. 
 

1. Założenia programu 

- CEL PROGRAMU:  

Celem programu jest współpraca z studentami uczelni wyższych: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej, 

Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej i Akademii Leona Koźmińskiego, prowadząca do 

rozpropagowania informacji na temat konkursów, warsztatów, praktyk, stażu pracy dla studentów oraz budowania 

pozytywnego wizerunku Pekabex S.A. 

- CZAS TRWANIA PROGRAMU: Okres współpracy Pekabex S.A. z danym Ambasadorem jest ustalany indywidualnie.  

- UCZESTNICY PROGRAMU: Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich - studentów studiów inżynierskich i studiów 
magisterskich, na kierunkach: Budownictwo, Architektura, Ekonomia lub pokrewne.  

Na każdej z wyżej wymienionych uczelni zostanie wybrany 1 Ambasador Pekabeksu, który zostanie wyłoniony  
w oparciu o zgłoszenia, o których mowa poniżej. 

W programie nie mogę brać udziału osoby, zatrudnione w Pekabex S.A. 

2. Rekrutacja do programu 

Ambasadorzy zostaną wyłonieni według następujących kroków: 

a) Przesłanie przez kandydata CV wraz z uzasadnieniem DLACZEGO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ ZOSTAĆ 

AMBASADOREM PEKABEX S.A. na e-mail: rekrutacja@pekabex.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać 

„Ambasador Pekabeksu na uczelni”). Aplikacje będą przyjmowane do 15 listopada 2022 r.  

b) Rozmowa z wybranymi kandydatami w celu umówienia dokładnego terminu spotkania rekrutacyjnego. 

c) Rozmowy rekrutacyjne, które będą odbywać się do końca grudnia 2022 r. W trakcie rozmowy kandydat zostanie 

poproszony o przedstawienie swoich pomysłów na aktywność ambasadorską na danej uczelni. Na podstawie 

rozmowy, zostaną wyłonieni Ambasadorzy poszczególnych uczelni wyższych. Wszyscy kandydaci otrzymają 

informację zwrotną o wyniku rekrutacji.  

3. Koordynator 

Koordynator Programu jest osoba wskazana przez Pekabex S.A., która będzie odpowiedzialna za kontakt  

z Ambasadorami oraz opracowanie zadań i koordynacje działań na uczelni. 

 

4. Zadania Ambasadorów Pekabeksu na uczelni 
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Do głównych zadań Ambasadorów Pekabeksu na uczelni będzie należało: 
 

- współpraca z biurem karier, samorządem, kołami i innymi organizacjami działającymi na terenie uczelni, 
 
- reprezentowanie Pekabex S.A. w środowisku akademickim, 
 
- wsparcie i organizacja wydarzeń promujących firmę Pekabex S.A., 
 
- promocja firmy Pekabex S.A. w mediach (Facebook, Instagram, TikTok) – tworzenie i dostarczanie materiałów 
służących promocji w mediach społecznościowych organizacji, 
 
- dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych firmy Pekabex S.A., 
 
- promocja ogłoszeń rekrutacyjnych firmy Pekabex S.A. na uczelni, 
 
- odpowiadanie na pytania studentów zainteresowanych ofertą pracy firmy Pekabex S.A., 
 
- raportowanie swoich działań do Koordynatora Programu. 
 

* Szczegółowe działania w ramach programu zostaną omówione z Ambasadorem z chwilą rozpoczęcia programu. 

 

5. Korzyści Programu 

Główne korzyści wynikające z udziału w Programie „Ambasador Pekabeksu na uczelni”: 

- Wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 3 014 zł brutto, wypłacane w 2 transzach –  
1 transza: 30% zostanie wypłacona, gdy zostanie spełniony podpunkt 4. lit. a) poniżej dotyczący wsparcia przy 
organizacji Dnia Pekabeksu na uczelni, 
2 transza: 70% zostanie wypłacona po zrealizowaniu całego Programu projektu. 
* Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie obowiązującej Ambasadora umowy zlecenie. 
 
- Nagroda specjalna dla najbardziej aktywnego i skutecznego Ambasadora Pekabeksu zostanie przekazana po 
zakończeniu trwania programu (weryfikacja aktywności nastąpi po analizie działań Ambasadora na uczelni; dokona jej 
Koordynator). 
 
- Szkolenie pt. „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?” oraz indywidualne doradztwo zawodowe, konsultacje 
z rekruterem, w tym pomoc przy stworzeniu własnego CV i inne bieżące możliwości szkoleniowe. 
 
- Gadżety firmowe. 
 
- Pierwszeństwo w rozmowach rekrutacyjnych na staże. 
 
- Certyfikat udziału w Programie. 
 
- Możliwość posługiwania się tytułem „Ambasador Pekabeksu na uczelni”. 
 
- Kontakt z osobami z branży – networking.  

- pierwszeństwo do uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Pekabex S.A. na uczelni, 

- możliwość z korzystania z wybranych szkoleń wewnętrznych organizowanych przez Pekabex S.A. 
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Aby Ambasador Pekabeksu otrzymał wynagrodzenie muszą zostać spełnione następujące warunki:  

a) wsparcie w organizacji Dnia Pekabeksu na uczelni, 

b) zorganizowanie spotkania na uczelni w sprawie rekrutacji na staże, 

c) aktualizowanie ofert pracy na stronie Biura Karier oraz promocja ofert w środowisku uczelni, 

d) organizacja stoiska promującego Pekabex S.A. na uczelni, 

e) udział w Targach Pracy organizowanych na terenie uczelni oraz w okolicy miasta, 

f) aktywne poszukiwanie wydarzeń oraz proponowanie ich Koordynatorowi Programu, 

g) dystrybucja oraz promocja materiałów informacyjnych od firmy w formie fizycznej na uczelni, jak również 

materiałów w mediach społecznościowych Pekabex S.A.; 

h) wykonanie i przekazanie Koordynatorowi elementów do mediów społecznościowych firmy  

(minimum 1 na miesiąc), 

i) raportowanie pomysłów, planów i działań do Koordynatora. 

 

6. Inne postanowienia 

1) Pekabex S.A. zastrzega sobie prawo do odebrania tytułu Ambasadora w trakcie trwania okresu, na jaki został 

on przyznany, w szczególności, gdyby działalność Ambasadora wpływała negatywnie na wizerunek albo 

działalność Pekabex S.A. lub Ambasador nie podjąłbym realizacji ustalonego planu działań (harmonogramu) 

lub złamał Regulamin Programu. 

2) Pekabex S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Programu. 

3) Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest do wglądu na stronie Pekabex S.A. pod adresem: 

www.pekabex.pl/kariera/strefa-studenta/, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 

zastosowania powszechne przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. 

4) Każda osoba biorąca udział w Programie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

 


