Warsztat: Jak tworzyć relacje i komunikować się skutecznie na rynku pracy?
Jak skutecznie tworzyć sieci zawodowych kontaktów?
Prowadząca: mgr Monika Bogdanowicz
Human Capital Director, Olivia Business Center
Krótka informacja o prelegencie:
Ekspert komunikacji, zarządzania relacjami i rozwoju innowacji.
Buduje społeczności oparte na współpracy w zakresie wymiany wiedzy, informacji i
doświadczenia.
Realizuje projekty z zakresu komunikacji, kampanii społecznych i rozwoju biznesu w
Olivia Business Centre przy użyciu nowych technologii i nowych mediów.
Stworzyła w Trójmieście społeczność kobiet w nowych technologiach (globalna
organizacja Geek Girls Carrots), na której spotkaniach, warsztatach i szkoleniach
cyklicznie spotykają się osoby rozwijające nowe projekty z zakresu m.in. branż
kreatywnych i nowych technologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z realizacji
interdyscyplinarnych projektów rozwijających kapitał ludzki. Kuratorka projektów
edukacyjnych i kulturalnych. Absolwentka m.in. Collegium Civitas - korpusu dyplomacji
publicznej
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kulturalnej.
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innowacji:

www.ismartpeople.pl
Geek Girls Carrots is a global organisation focused on connecting, learning and
inspiring women in Tech and IT. We create community by organising meeting,
workshops, and other events which gather people to share their knowledge and
experience. We bring together female admins, analysts, application architects,
developers, graphic designers, IT managers, programmers, social media specialists,
system architects, project managers, women with startup ideas, computer science
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students and many more. Geek Girls Carrots is present in Poland, Germany, USA,
Luxembourg, France, Ireland, UK, Brazil, Japan and Australia. Since 2011, meetings
have taken place in 22 cities. Till 2015 we’ve conducted about 250 regular community
meetups, 551 speakers, 31 extra events, 147 workshops in Python, Java Script,
Scrum, UX. Over 1000 participants in our monthly meetings across all our cities.
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
Olivia Business Centre w Gdańsku to, poza Warszawą, największe centrum biurowe i
biznesowe o tak wysokim standardzie w Polsce. Inwestycja zlokalizowana jest w
centrum miasta, przy alei Grunwaldzkiej – głównej arterii komunikacyjnej łączącej całe
Trójmiasto. Centrum oferuje najwyższy standard biur na wynajem. Olivia Business
Centre to więcej niż budynki biurowe. Jest to także miejsce, gdzie koncentruje się życie
gospodarcze Pomorza. Ważnym elementem strategii centrum jest rozwijanie relacji
biznesowych. W tym celu został utworzony Olivia Sky Club mieszczący się na 12.
piętrze budynku Olivia Tower. W Sky Club cyklicznie organizowane są konferencje
tematyczne i spotkania ze światowej sławy ekspertami. Wielkie zainteresowanie,
którymi cieszą się biurowce Olivia Business Centre są dowodem na zajmowaną przez
OBC pozycję lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Trójmieście. Olivia Business
Centre rozwija się bardzo dynamicznie, pozyskując zarówno firmy polskie, jak i
międzynarodowe o ugruntowanej pozycji rynkowej i cenionej reputacji. Tworzy to
renomę miejsca i jest magnesem dla kolejnych Rezydentów.
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