W KARIERZE

LICZY SIĘ
ENERGIA
W TWOIM CV BRAKUJE POZYCJI:
KURS NA UNIWERSYTECIE STANFORDA?

SPOKOJNIE. MOŻESZ TO ZMIENIĆ!
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
I WYGRAJ PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ.

KONKURS

Modelowanie rynku energii
IV edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Enei
Jesteś studentem, rozpoczynasz doktorat? Chciałbyś zdobywać
wiedzę w najbardziej renomowanej uczelni na świecie?
Twoje zdolności analityczne i zmysł biznesowy mogą być
początkiem świetlanej kariery. Dobierz drugą osobę
i zarejestrujcie się na stronie www.konkurs.kariera.enea.pl
w terminie do 15.02.2020 roku!
www.konkurs.kariera.enea.pl

Lubicie wyzwania? Myślicie analitycznie?
Potraficie wykorzystywać swoją wiedzę
w praktyce? Weźcie udział w IV edycji
konkursu MODELOWANIE RYNKU
ENERGII o Nagrodę Prezesa Enei.
CO JEST CELEM KONKURSU?
Popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii
oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką
branży energetycznej w Polsce. To szansa dla najlepszych
na krok w stronę kariery eksperckiej i zapoznanie się
z innowacyjnymi rozwiązaniami, na których opiera się
codzienna praca w Grupie Kapitałowej ENEA.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
1. Stwórzcie duet 
Zarejestrujcie się na www.konkurs.kariera.enea.pl. 
Wasz zespół może liczyć maksymalnie 2 osoby.
2. W
 ybierzcie zadanie
Macie do wyboru 2 zadania, wybierzcie 1 z nich.
3. W
 ypełnijcie formularz do 15.02.2020 r.
Podczas rejestracji przygotujcie wstępne rozwiązania
zadania, prezentację oraz kalkulację finansową.
Wykażcie się kreatywnością i zmysłem przedsiębiorcy,
niech Wasz pomysł przyciągnie naszą uwagę.
Najlepsze projekty b
 ędą dopracowywane podczas
dwudniowych warsztatów na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu – jednej z najlepszych
uczelni w Polsce.

NA CZYM POLEGA ZADANIE?
Zadania konkursowe polegają na przedstawieniu
modeli biznesowych opisujących funkcjonowanie
magazynów energii oraz megatrendów w technologii
z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

JAK PRZEBIEGA PRACA?
1. Przygotowując opracowanie, możecie korzystać
z dowolnych rozwiązań typu open source lub arkuszy
kalkulacyjnych, np. Excela.
2. Śledźcie informacje w biurze karier na swojej uczelni,
aby być na bieżąco z aktualnościami od Enei.
3. Zarejestrujcie się i prześlijcie wstępnerozwiązania do
15.02.2020 r.
4. 10 najlepszych duetów zaprosimy do Poznania na
dwudniowy bootcamp, podczas którego dopracujecie
swoje pomysły i nauczycie się, jak je dobrze
zaprezentować kontrahentowi.
5. W kwietniu 2020 r. w duecie przedstawicie rozwiązanie
w formie prezentacji podczas uroczystego zakończenia
konkursu.

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!
I MIEJSCE
NAGRODA PREZESA ENEI
Kilkudniowy kurs na Uniwersytecie Stanforda
II MIEJSCE
3000 zł
III MIEJSCE
1500 zł

www.konkurs.kariera.enea.pl

Niniejsza ulotka nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

