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Newsletter Alumni Deloitte
Colleagues for life!
Drodzy Alumni,
Naszą firmę tworzą profesjonaliści i niesamowici ludzie. Wiele osób w pewnym
momencie zdecydowało się na rozwój poza Deloitte, jednak nasze drogi ciągle
krzyżują się na najróżniejszych etapach zawodowej podróży, czasem spotykamy się
w relacji biznesowej a czasem z powrotem na pokładzie. Dlatego też z myślą o Was
powstał Program Alumni Deloitte, aby być z Wami w stałym kontakcie. Naszym
celem jest stworzenie sieci ekspertów, którzy mogą dzielić się wiedzą i
doświadczeniami. Razem stworzymy platformę łączącą tych, którzy w trakcie swojej
drogi zawodowej pracowali w Deloitte.
Poniżej znajdziecie kolejny numer newslettera „Alumni Deloitte – Colleagues for
life!”, a w nim m.in. informacje o wydarzeniach Deloitte, nowościach w programie
oraz raporty przygotowane przez ekspertów.
Pozostańmy w kontakcie.
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients & Industries Leader Deloitte Polska

Zapraszamy również do obejrzenia wideo nt.
programu z udziałem Marka Metryckiego,
Partnera Zarządzającego Deloitte Polska oraz
regularnego śledzenia zmian na stronie Deloitte
Alumni.

Masz pytania?
Osoby, które mają jakiekolwiek pytania, mogą je kierować bezpośrednio do
koordynatora programu Karoliny Jędrzejczyk. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami
swoją zawodową historią, dowiedzieć się, co nowego dzieje się w firmie lub
nawiązać kontakt z osobą w Deloitte, napisz do nas.

Co nowego?

Inicjatywa Deloitte Alumni Stars!
Mamy przyjemność przedstawić Wam nową inicjatywę dla Alumnów Deloitte w
Polsce – Alumni Stars. Program ten daje możliwość rekomendowania kandydatów
do pracy w Deloitte. Po zatrudnieniu zarekomendowanej przez Was osoby,
Deloitte wesprze finansowo wskazany przez Was cel charytatywny. Zapraszamy do
zapoznania się ze szczegółami inicjatywy Alumni Starts:
Zapoznaj się z Programem Alumni Stars
Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Deloitte

Deloitte Alumni Profiles – Colleagues for life!
Na stronie Deloitte Alumni znajdziecie kolejne wywiady z naszymi Alumnami – Ewą
Banachowicz, Dyrektor w Konica Minolta Business Solutions Polska, która opowiada
o swoich doświadczeniach w pracy w Deloitte oraz Pawłem Rochowiczem,
inżynierem słowa pisanego i obecnym dziennikarzem gazety „Rzeczpospolita”. O
swoich doświadczeniach w Deloitte opowiedział nam również Grzegorz Zawada,
Członek Zarządu ds. Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.
Zależy nam, żeby dzielić się historiami i pasjami naszych Alumnów, dzięki temu
możemy dać praktyczne rady osobom, które dopiero zaczynają pracę w Deloitte.
Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoją historią! Piszcie do nas
na adres ceplalumni@deloittece.com. Na naszej stronie już teraz znajdziecie
wywiady z obecnymi pracownikami i Alumnami Deloitte, którzy opowiadają o swojej
karierze.

LinkedIn
Zapraszamy do rejestracji do grupy LinkedIn Alumni Deloitte in Poland. Do grupy
mogą przystąpić obecni pracownicy i Alumni, którzy są zapisani do programu przez
stronę Deloitte Alumni. Dołącz do nas w serwisie LinkedIn i zaproś innych, którzy
pracowali razem z Tobą.

Aktualności w Deloitte

Wydarzenia
W związku ze zmianą charakteru Programu Alumni w tym roku nie organizujemy
jednego, dużego wydarzenia „Alumni Party”, jak to było w ostatnich latach. W
zamian zapraszamy Was na szereg wydarzeń tematycznych organizowanych przez
Deloitte. Już teraz zapraszamy Was na wydarzenia:






CFO Forum: Jak automatyzacja procesów może pomóc CFO? | Pierwszy rok z
ogólną klauzulą unikania opodatkowania (GAAR), 25 lipca 2017 godz. 09:15 12:40. Zarejestruj się tutaj
Śniadanie Biznesowe Salesforce: Zapewnienie zgodności z RODO z
wykorzystaniem platformy Salesforce, 27 lipca 2017 godz. 09:00 - 11:00
Zarejestruj się tutaj
Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze,19 października 2017 godz. 10:00
- 14:00.
Zarejestruj się tutaj

Aktualności Deloitte
Julia Patorska, ekonomistka, starszy menedżer w Deloitte w zespole Sustainability
została przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Więcej dowiesz się tutaj
Michał Turczyk został liderem zespołu innowacji i zachęt inwestycyjnych. Michał
jest jednym z najlepszych w Polsce ekspertów w tematyce pomocy publicznej,
dotacji i ulg na działalność badawczo-rozwojową oraz bezpośrednich inwestycji
zagranicznych.
Więcej dowiesz się tutaj
Olgierd Cygan z początkiem czerwca objął stanowisko lidera Deloitte Digital w
Polsce i Europie Środkowej. Stefan Nowak został wiceliderem Deloitte Digital.
Więcej dowiesz się tutaj
Andrzej Lachowski został nominowany Partnerem Zarządzającym w Dziale
Konsultingu Deloitte w Polsce.
Więcej dowiedz się tutaj
Deloitte trzeci rok z rzędu największą firmą doradztwa podatkowego w Polsce
w rankingu „Rzeczpospolitej”.
Więcej dowiesz się tutaj

Raporty Deloitte






Inwestycje zagraniczne to wciąż niewyczerpany potencjał Polski
Fundusze private equity ruszają na wielkie zakupy
Polska wśród krajów najchętniej wybieranych na siedzibę centrum usług
wspólnych
Wydatki na badania laboratoryjne poprawią efektywność polskiej służby
zdrowia
Dane osobowe na wagę złota? RODO zmieni układ sił pomiędzy
konsumentami a firmami



Raport „Annual Review of Football Finance”

Informacje Prasowe




Polska w grupie państw o wysokim stopniu rozwoju społecznego
Działy zakupów mają problem z pozyskaniem utalentowanych pracowników
Handel po stress-testach
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