
Program „CEO for One Month" oferuje kandydatom 
możliwość rozwoju i zaprezentowania swojego potencjału. 
Pozwala zrozumieć, co jest ważne i potrzebne, by odnieść 
sukces i zostać liderem. Dzięki niemu można łatwiej zdobyć 
umiejętności i doświadczenie niezbędne, by rozpocząć swoją 
karierę w biznesie. „CEO for One Month” to inicjatywa 
integracyjna, w której nie ma barier dotyczących 
wykształcenia czy umiejętności.

„CEO for One Month”

Liczby:

• Ponad 1 000 000 zgłoszeń w latach 2018-2022.

• Ponad 140 000 zgłoszeń na całym świecie w 2022 r.

• 36 opłacanych stażystów w 47 uczestniczących krajach. 
Zatrudnieni są oni w danym kraju lub w ramach klastra.

• 10 najlepszych uczestników programu zostaje 
zaproszonych na czterodniowe globalne wydarzenie 
finałowe.

• Globalny staż CEO for One Month oferowany corocznie 
uczestnikowi wybranemu przez C-suite Grupy Adecco.



Dlaczego powinieneś się zgłosić? 

...Bo to coś więcej, niż zwykły staż!
Jest to okazja do zapewnienia sobie płatnego stażu oraz możliwości przyspieszonej nauki. Będziesz 
pracować ramię w ramię z krajowym liderem z Grupy Adecco. Jest to w pełni interaktywne 
doświadczenie, a Twój wkład będzie zawsze mile widziany.

Aplikując na program będziesz miał/a szansę dołączyć do setek kandydatów w Grupie Adecco lub w 
bazie naszych Klientów, liczącej ponad 10 000 podmiotów.

• Otrzymaj wskazówki od ekspertów 
rekrutacji w takich kwestiach, jak:

• CV/życiorysy 

• Rozwinięcie Twojego profilu na 
LinkedIn 
lub w mediach społecznościowych

• Przygotowanie do rozmowy 
rekrutacyjnej

• Dzięki naszym platformom 
społecznościowym masz szansę połączyć się 
i dowiedzieć więcej o naszym wkładzie w:

• Zrównoważony rozwój

• Dobrostan

• Przyszłość pracy

Rejestracja została otwarta 24 stycznia 2023 roku. 
Zarejestruj się już teraz!

DLA KANDYDATÓW

https://www.adeccogroup.com/ceoforonemonth/register-your-interest/


Dlaczego Twoi studenci powinni dowiedzieć się o 
„CEO for One Month”?

Program unikalny w skali i zasięgu - staramy się zapewnić wartość 
każdemu uczestnikowi, a nie tylko wybranym.

Każdy kandydat, który przejdzie przez wstępny etap oceny umiejętności online, otrzyma 
dokładny raport z osobistą informacją zwrotną w wersji pisemnej i wideo. 

Nasze oceny są dostosowane do poszczególnych osób przez SHL, wiodący na rynku autorytet 
w dziedzinie oceny osobowości i potencjału kandydatów.

Każdy kandydat, który wyrazi zgodę na umieszczenie go w bazie danych Grupy Adecco, będzie również brany 
pod uwagę w przypadku odpowiednich stanowisk i możliwości 

u naszych Klientów lub w samej Grupie Adecco.

Absolwenci „CEO for One Month” zajmują wysokie stanowiska w międzynarodowych korporacjach, 
odnoszą sukcesy jako przedsiębiorcy, naukowcy i nauczyciele. Wywierają również duży wpływ na sektor 

obywatelski i organizacje non-profit

DLA PRACOWNIKÓW 
NAUKOWYCH



38 000 
pracowników na 

całym świecie

Obecna 
w 60 

krajach
3,5 miliona miejsc 

pracy rocznie

• Grupa Adecco jest światowym liderem w obszarze rozwiązań HR. Pomagamy firmom pozyskiwać i 
optymalizować talenty, przekształcając ich siłę roboczą i z powodzeniem zwiększając szanse na 
zatrudnienie ludzi.

• 10 wiodących na rynku marek w ramach działalności Grupy Adecco, w tym Akkodis, Hired, Ezra, 
General Assembly czy LHH.

• Fantastyczne możliwości rozwoju kariery w jednej ze 100 ścieżek w obszarach, takich jak: 
zrównoważony rozwój, możliwości zatrudnienia, dobrostan, podnoszenie kwalifikacji, strategie, 
relacje z Klientami, transformacja biznesowa, IT, marketing/branding i inne.

• Zaangażowanie we wczesną karierę poprzez globalne inicjatywy, takie jak: International Future 
Leaders, Experience Work Day czy „CEO for One Month”

O GRUPIE ADECCO



Więcej informacji o programie, 
dotychczasowych uczestnikach i terminach 
rejestracji:

• Instagram – ceofor1month

• Facebook - ceofor1month

• YouTube – @CEO for One Month 

• Witryna internetowa -
adeccogroup.com/ceoforonemonth
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