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Częstochowa, 30.05.2018 r. 

Informacja prasowa 
 
 

IV edycja akademii x-kom 

x-kom szkoli i zatrudnia 

10 dni – tylko tyle potrzebują studenci częstochowskich uczelni, aby wzbogacić swoją 
wiedzę i zyskać pracę w sieci sklepów x-kom. To wszystko, dzięki IV edycji „akademii x-
kom”, dzięki której można swobodnie wkroczyć na rynek pracy. Zapisy na szkolenie 
przyjmowane są do 3.06.2018 r. Udział w akademii jest całkowicie bezpłatny.  

Wiedza teoretyczna często nie wystarcza, aby móc swobodnie wkroczyć na rynek, dlatego  

o pierwszej pracy warto pomyśleć już w trakcie studiów. Dla osób pragnących rozwinąć swoje 

umiejętności, firma x-kom w ścisłej współpracy z Akademią im. Jana Długosza, już po raz czwarty, 

realizuje projekt, dzięki któremu będzie można zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. 

Na uczestników, którzy pozytywnie ukończą „akademię x-kom” czeka praca na stanowisku doradcy 

klienta, w centrali lidera branży elektronicznej w Polsce. Dzięki ostatnim edycjom umowę o pracę 

podpisały 32 osoby.   

Program IV edycji „akademii x-kom” będzie składać się z kilku modułów tematycznych. Zajęcia będą 

miały formę ćwiczeń aktywizujących. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli m.in. poznać sztukę 

skutecznej komunikacji, odkryć i rozwinąć umiejętności handlowe, nauczyć się radzenia sobie 

z emocjami, nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, jakie mogą się przydarzyć w trakcie kontaktu 

z Klientem, a dodatkowo poznać podstawy prawa konsumenckiego przydatne w codziennym życiu. 

Cały kurs potrwa dziesięć dni, od 4 do 15 czerwca 2018 r., Aby ułatwić studentom udział 

w szkoleniach, będą się one odbywać w godzinach popołudniowych, od 15:00 do 17:00. Projekt 

poprowadzą trenerzy wewnętrzni x-komu. Zapisy do akademii przyjmowane są do 3 czerwca 2018 r. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać zgłoszenie na adres akademia@x-kom.pl.  

IV edycja „akademii x-kom” wystartuje 4 czerwca 2018 r. Więcej informacji na temat szkoleń 
można znaleźć na stronie https://www.x-kom.pl/l/akademia  lub kontaktując się za 
pośrednictwem e-maila: akademia@x-kom.pl. 

 
Więcej informacji udziela: 
Karolina Śmiejkowska 
specjalista ds. public relations 
tel. kom.: 518 741 762 
e-mail: karolina.smiejkowska@x-kom.pl 
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