Ambasadorzy KPMG
Imię i Nazwisko:
Rok urodzenia:
E-mail:
Telefon:
Nazwa uczelni:
Kierunek:
Rok studiów:
Tryb studiów:
Jeżeli studiujesz więcej niż jeden kierunek – napisz jaki, na jakiej uczelni i na którym roku.

1. Czy jesteś członkiem jakichś organizacji, kół naukowych lub stowarzyszeń studenckich?
TAK

  NIE

Jeśli tak, to wymień oraz krótko opisz swoje doświadczenie, rolę, przeprowadzone projekty.

2. Czy obecnie pracujesz lub odbywasz praktyki?
TAK

  NIE

Jeśli tak, to wymień miejsce pracy lub odbywanych praktyk oraz zakres swoich obowiązków.

3. Czy byłeś/jesteś ambasadorem innych firm?
TAK

  NIE

Jeśli tak, to wymień, jakich firm i opisz swój zakres obowiązków w programie.

4. Wymień, w jakich wydarzeniach skierowanych do studentów w ciągu ostatniego roku
brałeś udział?

5. Czy w przyszłym roku akademickim będziesz kontynuować naukę na tej
samej uczelni i kierunku?
TAK

  NIE

6. Czy w przyszłym roku akademickim planujesz rozpocząć pracę lub odbywać jakieś praktyki?
TAK

  NIE

7. Czy w przyszłości myślisz o pracy w KPMG?
TAK

  NIE

Jeśli tak to, w jakim obszarze:
Audyt ogólny
Audyt instytucji finansowych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo podatkowe
Księgowość
Prawo
Marketing
HR
IT
Inny, jaki?   

8. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do programu
„Ambasadorzy KPMG” w edycji 2019/2020.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej
KPMG w Polsce, (jako współadministratorzy) zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji.
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.”

TAK
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej
KPMG w Polsce, (jako współadministratorzy) zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości,
że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.”

TAK

  NIE

W zależności od etapów rekrutacji do danego Programu mogą być prowadzone dodatkowe testy kwalifikacyjne:
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w procesie oceny poziomu znajomości języka angielskiego poprzez platformę testów
językowych on-line przeprowadzonym przez Centrum Oświatowe AKADEMOS SC (o numerze regon: 011680785, NIP:
113-01-23-397) z siedzibą w Warszawie, 03-606, ul. Sawy 7, który stanowi obligatoryjny etap procesu rekrutacji w Spółkach
wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce jako współadministratorzy. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda
może być cofnięta w każdym czasie. *

TAK
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w teście psychometrycznym, którego celem jest zbadanie zdolności werbalnych
i numerycznych oraz preferencji zawodowych, przeprowadzonym przez Sova Assessment Limited - spółka prawa
brytyjskiego utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii oraz Walii, posiadającej numer 09593533,
z siedzibą w Denmark House 143 High Street, Chalfont St. Peter, Gerrards Cross, Buckinghamshire, SL9 9QL, Wielka
Brytania , który stanowi obligatoryjny etap procesu rekrutacji w Spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG
w Polsce jako współadministratorzy. Odpowiedzi udzielane w ramach przeprowadzanego badania będą ujęte w pisemnym
raporcie i będą traktowane w sposób ściśle poufny i zostaną wykorzystywane tylko do celów procesu rekrutacji. Przyjmuję
do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie *

TAK

Ambasadorzy KPMG to program dla studentów, dający możliwość
poznania specyfiki pracy w branży audytorsko-doradczej oraz
stanowiący przepustkę do podjęcia w przyszłości pracy w KPMG.

Jakie są benefity programu
Ambasadorzy KPMG?
• stypendium ambasadorskie w wysokości 100 zł netto miesięczne,
wypłacane w cyklu semestralnym, czyli dwa razy przez cały okres trwania
programu,
• doładowanie karty miejskiej zgodnej z miastem uczelni Ambasadora przez
cały okres trwania programu,
• voucher na zagraniczne wakacje dla najbardziej aktywnego Ambasadora
i jego osoby towarzyszącej do zrealizowania po zakończeniu programu,
• 3 wyjazdy integracyjne i 3 certyfikowane szkolenia merytoryczne,
• iPhone 7, 32 GB służący, jako narzędzie pracy na czas trwania programu,
• skrócona ścieżka rekrutacji w przypadku aplikacji w przyszłości do KPMG,
• bezpośredni kontakt z pracownikami firmy i możliwość poznania firmy
od tzw. „kuchni”,
• możliwość realizacji swoich pomysłów i zdobycia doświadczenia
w prowadzeniu projektów,
• możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką
współpracę KPMG ze środowiskiem akademickim,
• welcome pack: bluza, koszulka polo, plecak, komplet wizytówek oraz
legitymacja Ambasadora KPMG
• certyfikat uczestnictwa w programie.

Jakie są obowiązki
Ambasadora KPMG?
• realizacja samodzielnych projektów przy współpracy z działem marketingu
i komunikacji oraz działem HR,
• współpraca przy organizacji targów pracy, konferencji oraz warsztatów
dla studentów i absolwentów uczelni wyższych,
• reprezentacja firmy w środowisku akademickim,
• promocja konkursów i programów skierowanych do studentów
i absolwentów, które KPMG organizuje na uczelni Ambasadora,
• dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych KPMG
na uczelniach wyższych, przy współpracy z biurem karier.

