
JAK SIĘ PRACUJE  
W COLLIERS

PRACUJESZ, JAK LUBISZ
W Colliers cenimy punktualność i pilnujemy, by nasze zadania 
realizowane były na czas. Ale wiemy też, że umiesz zarządzać 
swoim czasem. Dlatego, w uzgodnieniu ze współpracownikami, 
możesz w razie potrzeby pracować z domu.

OPIEKA MENTORSKA
Wskażemy Ci mentora, czyli osobę, dzięki której lepiej poznasz 
firmę i która chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania. Możesz 
umówić się ze swoim opiekunem na lunch i otrzymać wiele 
cennych informacji i wskazówek. 

WIEDZA W ZASIĘGU RĘKI 
Nowe kompetencje zdobędziesz nie wychodząc z biura  
– w godzinach pracy regularnie odbywają się tzw. Brainy 
Days – warsztaty i szkolenia dla chętnych, prowadzone przez 
ekspertów zewnętrznych i tych zatrudnionych w Colliers. Wiedzę 
możesz też zdobywać samodzielnie – masz dostęp do platformy 
e-learningowej Colliers University.

ROZWOJOWY START
W Colliers od samego początku zaangażujemy Cię w bieżące 
projekty, przy których będziesz pracować z profesjonalistami rynku 
nieruchomości. Dzięki temu szybko poznasz od środka międzynarodowe 
środowisko biznesowe. Zaoferujemy Ci także wsparcie  
i wskazówki do rozwoju. 

Szukasz pracy w branży nieruchomości? 
Dołącz do naszego zespołu i przekonaj się, co sprawia, że praca u nas daje wiele 
satysfakcji i poszerza horyzonty. Odkryj, co pomaga nam zachować równowagę 
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz dlaczego lubimy sobie pomagać  
i, niezależnie od wieku czy stanowiska, zwracamy się do siebie na „Ty”.



PAKIET MULTIKAFETERIA 
– karta wstępu do klubów fitness, bony zakupowe, bony do kina  
i teatru, zniżki na wyjazdy i wiele więcej – Ty decydujesz.

OPIEKA ZDROWOTNA 
– abonament zapewni Ci szybki dostęp do usług medycznych.

SPOTKANIA I IMPREZY INTEGRACYJNE 
– kilka razy do roku  spędzamy wspólnie czas, nie myśląc o pracy!

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA 
– uczestniczymy w zawodach i towarzyskich spotkaniach  
sportowych. 

RÓWNOWAGA KORZYŚCI

UDOGODNIENIA DLA RODZICÓW
– w Colliers pamiętamy, że w życiu często wypełniamy kilka  
ról jednocześnie, dlatego oferujemy: 

• 6 dodatkowych dni urlopu na dziecko dla rodzica 
• Bukiet kwiatów dla każdej mamy po urodzeniu dziecka
• 3 miesiące etatu o mniejszym wymiarze czasu pracy  

dla kobiety ciężarnej
• Możliwość przyprowadzenia do biura swojej pociechy.  

U nas dzieciaki są zawsze mile widziane! 

Cieszymy się czasem spędzanym w naszym biurze, ale wiemy  
też, jak ważna jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym  
i osobistym. Pomyśleliśmy więc o kilku udogodnieniach: 


