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Newsletter Alumni Deloitte
Colleagues for life!
Drodzy Alumni,
okres zimy mamy już za sobą. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym
czasie firma Deloitte została uznana światowym liderem zarządzania relacjami z
klientami oraz projektowania i wdrażania ich doświadczeń oraz czwarty rok z rzędu
najlepszym audytorem spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
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, prosimy o sygnał!
Zaktualizuj swój profil
Czy Twój profil jest aktualny? Nie zapomnij go uzupełniać na bieżąco, abyśmy mogli
śledzić rozwój Twojej kariery i zaoferować Ci najlepsze treści. Sprawdź, jak zmieniła
się platforma Deloitte Alumni, zaktualizuj swój profil już teraz!
Znasz osoby, które jeszcze nie są zapisane do programu? Zaproś je do rejestracji,
aby również mogli pozostać z nami w stałym kontakcie i korzystać z benefitów.
Newslettery i wydarzenia
Uwaga! Nadchodzą zmiany. Już teraz logując się do Deloitte Alumni masz możliwość
subskrybowania newsletterów Deloitte i zapisywania się na wydarzenia
organizowane przez Deloitte. Sprawdź!
Dołącz do nas podczas najbliższych wydarzeń organizowanych przez Deloitte. Tutaj
znajdziesz listę zaplanowanych spotkań.

Deloitte Alumni Profiles – Colleagues for life!
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Michaelem Barringtonem, wieloletnim
Partnerem i CEO, jednym z założycieli Deloitte w Polsce.
Jeśli chciałbyś podzielić się swoją historią, pasją, którą realizujesz po pracy i dać
wartościowe rady osobom, które dopiero zaczynają pracę w Deloitte, napisz do nas
na adres ceplalumni@deloittece.com. Na naszej stronie pokazujemy, jak
niesamowici są nasi pracownicy i Alumni Deloitte.
Śledź naszą stronę i odkrywaj nowości.
LinkedIn
Rozwijamy profil LinkedIn Alumni Deloitte in Poland. Do grupy mogą przystąpić
obecni pracownicy i Alumni, którzy są zapisani do programu przez stronę Deloitte
Alumni. Dołącz do grupy w serwisie LinkedIn i zaproś innych, którzy pracowali
razem z Tobą.
Rankingi Deloitte
Uwaga! Właśnie wystartowała 18. edycja rankingu „Deloitte Technology Fast 50 CE”,
rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej.
To promujący innowacyjność program, do którego mogą się zgłaszać zarówno firmy
o ugruntowanej pozycji na rynku jak i te, które rozpoczęły działalność stosunkowo
niedawno. Nowym elementem rankingu jest nagroda Most Disruptive Innovation,
przyznawana spółkom, których produkty lub usługi mają potencjał, by wywrzeć
największy wpływ na rynek. Termin rejestracji upływa 31 lipca.
Jeśli firma, w której obecnie pracujesz, spełnia kryteria przystąpienia do rankingu zgłoś się!
Dowiedz się więcej i aplikuj
Biblioteka Deloitte
Do biblioteki Deloitte dołączyła kolejna pozycja. Książka Petera Leacha „Firmy
rodzinne. Wszystko, co istotne”, która opisuje problemy i wyzwania stojące przed
firmami rodzinnymi. Firmy rodzinne są filarem polskiej gospodarki i stanowią około
36 procent małych i średnich przedsiębiorstw, a po uwzględnieniu jednoosobowej
działalności gospodarczej może ich być blisko 80 proc. Wiele z nich znajduje się
obecnie w momencie przekazywania sterów w ręce drugiego pokolenia właścicieli.
Jak w najbardziej płynny sposób, a przede wszystkim bez szkody dla
przedsiębiorstwa rodzinnego przeprowadzić proces sukcesji oraz o jego specyfice
opowiedział Peter Leach, autor książki „Firmy rodzinne. Wszystko, co istotne”, który
na zaproszenie firmy Deloitte i Wydawnictwa Studio Emka przyjechał do Polski i
wziął udział w cyklu spotkań z czytelnikami, w tym studentami i przedsiębiorcami.
Więcej o książce dowiesz się tutaj.
Książkę możesz kupić na stronie wydawnictwa EMKA.
Firma Deloitte od lat doradza firmom rodzinnym. Zainteresowane osoby zapraszamy
na stronę poświęconą tej tematyce.

Informacje Prasowe
Za pięć lat członkami klubów fitness może być nawet 4 miliony Polaków
Globalne przychody firm farmaceutycznych wyniosły w 2016 roku ponad bilion
dolarów
W świecie nowych technologii firmy muszą traktować pracownika jak klienta
Do roku 2020 walka z nowotworami, chorobami układu krążenia i układu
oddechowego będzie kosztować 4 bln dolarów
Po Brexicie atrakcyjność inwestycyjna Polski może wzrosnąć
Więcej informacji prasowych Deloitte znajdziesz tutaj.
Raporty Deloitte
Raport: „Rynek mocy - pespektywy w Polsce”
Raport: Trendy HR 2017
Raport: Global Powers of Retailing 2017
Rekrutujemy!
Sprawdź również aktualne oferty pracy i praktyk
Pozdrawiam,
Karolina Jędrzejczyk
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