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16. Strefa Dzieciom za nami!

Strefowi Mikołajowe

Mija 16 lat od kiedy po raz pierwszy Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Caritas Archidiecezji
Łódzkiej, wspólnie z Inwestorami i Partnerami ŁSSE,
zorganizowali jedną z największych w Regionie akcji
charytatywnych „Strefa Dzieciom”.

szczoteczki do zębów, kredki i suplementy diety dla
dzieci). Spotkanie odbyło się w Mikołajki, 6 grudnia,
w Teatrze Wielkim w Łodzi. Około 1000 zaproszonych
dzieciaków obejrzało spektakl "Dziadek do Orzechów"
oraz otrzymało świąteczne paczki.

Podczas minionych lat sprawiliśmy radość niemal 20
tysiącom dzieci.
W tym roku, dzięki hojności naszych Inwestorów i Partnerów, zebrano blisko 150 000 PLN oraz produkty do paczek
przekazane przez naszych Inwestorów (rogale Chipita,

W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja odnośnie
przeznaczenia nadwyżki z zebranych pieniędzy na
wybrany cel charytatywny.

Pierwsze spotkanie Strefy HR już za nami!
Łódzka SSE od dłuższego czasu angażuje się w uelastycznianie rynku pracy i tworzenie powiązań
pomiędzy biznesem a placówkami kształcenia
zawodowego.

Pierwsze spotkanie Strefy HR w siedzibie ŁSSE S.A.

-Chcemy, by Inwestorzy i Partnerzy Łódzkiej SSE mogli
zatrudniać jak najlepiej wykwalifikowane osoby z odpowiednio „skrojonymi na miarę” umiejętnościami – mówi
Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE - Dlatego też
powołaliśmy do życia forum o nazwie Strefa HR, które
odbywać się będzie w formie cyklicznych spotkań w naszej
siedzibie, gdzie poruszymy najważniejsze tematy między
innymi z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego i edukacji

dla biznesu.
Pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy odbyło się
16 grudnia i miało służyć przede wszystkim zintegrowaniu
osób odpowiedzialnych za działy HR oraz kadr w firmach
naszych Inwestorów i Partnerów. Dodatkowo przedstawione zostały możliwości współpracy z Wojewódzkim
i Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w celu ułatwienia
pracodawcom dostępu do wykwalifikowanych
pracowników oraz ograniczenia kosztów związanych
z zatrudnieniem oraz szkoleniami personelu.
Chcesz dołączyć do Strefy HR? Napisz do nas:
bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl
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Oferty pracy z branży BPO/ITO
Na stronie internetowej ICT Polska Centralna Klaster
uruchomiona została dedykowana zakładka, na której
firmy-członkowie klastra zamieszczają aktualne oferty
pracy, staży i praktyk.
Dzięki podjętym działaniom studenci kierunków informatycznych i pokrewnych w jednym miejscu mogą znaleźć
wiele interesujących ofert. Dla firm to szansa
wypromowania się wśród studentów kierunków branżowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz pozyskania wartościowych i wykwalifikowanych pracowników.
ICT Polska Centralna Klaster to jedno z niewielu przedsię-

wzięć tego typu w Regionie Łódzkim. Podejmowane
przez klaster działania mogą stanowić przykład dla
innych branż – współpraca z potencjalnymi konkurentami
rynkowymi może wywołać efekt synergii i przełożyć się na
poszerzenie możliwości działania w przyszłości.
Klaster zrzesza 22 podmioty: firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej oraz BPO/ITO, a także
instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe
oraz Politechnikę Łódzką. Jednym z uczestników klastra
jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Mikołajki w British International School of the University of Łódź
6 grudnia to dzień, na który niewątpliwie czekają
wszystkie dzieci! To czas, w którym każdy czuje, że
święta zbliżają się wielkimi krokami!
Taka atmosfera udzieliła się również uczniom i pracownikom British International School of the University of
Łódź. Wszystko za sprawą bardzo miłego Pana z brodą
w czerwonym stroju, który odwiedził budynek szkoły. Mimo
braku śniegu za oknem dotarł do Łodzi, spędził czas
z dziećmi, wręczył im upominki i z pewnością wprowadził
wszystkich w świąteczny nastrój!
Mikołajki w BISUL
Źródło: materiały szkoły.

British International School of the University of Łódź

prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży
międzynarodowej w języku angielskim, zgodnie z English
National Curriculum. Program nauczania obejmuje
wszystkie etapy edukacji angielskiej dla dzieci i młodzieży
w wieku od 3 do18 lat. British International School of the
University of Łódź przygotowuje młodzież do zdawania
głównych egzaminów brytyjskiego systemu szkolnictwa
takich jak IGCSE, AS i A levels.
Od września 2014 do szkoły podstawowej przyjmowane
są również dzieci narodowości polskiej.
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Pracownicy Grupy Progres wśród laureatów
konkursu Perły HR
Podczas „Wieczoru Rekrutera”, jednej z większych
w kraju imprez poświęconych branży rekrutacyjnej,
wyłoniono laureatów w konkursie Perły HR.
Jury konkursu przyznawało nagrody w trzech kategoriach:
Konsultant Roku Praca Tymczasowa, Konsultant Roku
Rekrutacje Stałe oraz Lider Sprzedaży.

W kategorii Konsultant Roku Praca Tymczasowa drugie
miejsce zajęła Sylwia Włuka z Łodzi, a w kategorii Lider
Sprzedaży drugą nagrodę otrzymała Dorota Grulkowska
z gdyńskiego biura firmy.
Laureatkom konkursu serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że z sześciu wręczonych
statuetek aż dwie trafiły w ręce pracowników Grupy
Progres – firmy partnerskiej ŁSSE S.A.

Partnerstwo publiczno - prywatne jako skuteczna metoda realizacji
inwestycji publicznych
W dniach 28-29 stycznia w Łodzi odbędzie się
szkolenie z zakresu PPP skierowane do osób
zarządzających, skarbników oraz pracowników
zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem
inwestycji PPP w jednostkach samorządu terytorialnego.
Spotkanie organizowane jest przez PKF Consult Sp. z o.o.
- firmę partnerską ŁSSE S.A.
Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji przez
pracowników samorządu w zakresie projektowania,

zarządzania, rozliczania inwestycji z wykorzystaniem
form partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskania
innych źródeł finansowania inwestycji, w tym w wyniku
emisji obligacji.
Program obejmuje zarówno elementy regulacji
prawnych, jak też przykłady realizowanych inwestycji
przez samorządy. Wskazane zostaną korzyści, jak też
ryzyka realizacji, bazując przy tym na wynikach kontroli
NIK.

