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Kariera w Credit Suisse we Wrocławiu i sztuka współczesna

Co mają ze sobą wspólnego wielki bank obsługujący międzynarodowych klientów i sztuka współczesna? Wyjątkową
wystawę młodych polskich artystów, której współorganizatorem jest właśnie Credit Suisse.

Credit Suisse jest instytucją znaną z tego, że kładzie nacisk na innowacyjność swoich działań oraz różnorodność
kulturową w środowisku pracy. Nic dziwnego więc, że ten szwajcarski bank, obsługujący klientów z całego świata i
stale rekrutujący nowych pracowników z różnych sektorów zawodowych, zainteresował się sztuką współczesną – w
samej swojej naturze już innowacyjną.

Artystyczna kariera w Credit Suisse we Wrocławiu
Szansę na rozwinięcie swojej kariery artystycznej mają uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Europejską Stolicę
Kultury Wrocław 2016 i Credit Suisse. Udział w nim wzięło niemal 200 młodych twórców z całej Polski, którzy
zajmują się szeroko pojętą sztuką nowoczesną. Aby móc przesłać swoje portfolio do oceny dokonywanej przez
kuratorkę projektu Małgorzatę Miśniakiewicz, należało spełniać jedynie dwa warunki: wiek poniżej 35 lat oraz
pochodzenie lub obywatelstwo polskie. Następnie z nadesłanych prac, po wizytach w studio i rozmowach z
kandydatami, wybrane zostało 20 osób, których dzieła tworzą wystawę "Przypływ. Młoda polska sztuka nowoczesna",
którą można oglądać od 13 października do 10 listopada w galerii Art Main Station by mia, znajdującej się w budynku
Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Jednak to nie wszystko, co młodzi twórcy mogą osiągnąć w ramach projektu
ESK i Credit Suisse. Na część z nich może czekać także kariera w Credit Suisse we Wrocławiu i innych miastach, w
których bank prowadzi swoją działalność – firma zapowiedziała bowiem, że planuje kupić niektóre z wystawianych
eksponatów i prac, które staną się zaczątkiem Kolekcji Polskiej Sztuki Nowoczesnej Credit Suisse. Można się więc
spodziewać, że pełna kolekcja będzie docelowo wystawiana w muzeach i galeriach, kto wie czy nie na całym świecie.
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Kariera w Credit Suisse we Wrocławiu dla uzdolnionych i dla specjalistów
Warto pamiętać jednak, że Credit Suisse wspiera i daje szansę na rozwinięcie skrzydeł nie tylko młodym artystom, ale
jest także jednym z największych pracodawców dla specjalistów od bankowości, księgowości oraz IT. Praca w tej
firmie cieszy się zresztą niesłabnąca popularnością i bardzo dobrymi opiniami, prawdopodobnie między innymi
dlatego, że kariera w Credit Suisse we Wrocławiu stoi otworem przed niemalże każdym młodym i uzdolnionym
człowiekiem. W tym niewątpliwie studenckim mieście, jakim jest Wrocław, a zarazem drugim co do wielkości centrum
finansowym w Polsce, w biurze Credit Suisse pracuje ponad 4000 osób i stale rekrutowane są nowe. Miejsca pracy i
atrakcyjne warunki czekają na specjalistów w swoich dziedzinach, którzy znajdą wsparcie w rozwijaniu swojej
długofalowej kariery wewnątrz firmy i szkolenia m.in. z zarządzania. Ale nie brak też miejsc dla osób po studiach
kierunkowych z relatywnie niedużym doświadczeniem, które mogą skorzystać z pakietów szkoleń zawodowych oraz z
różnorodnych umiejętności miękkich.
Wystawa "Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna"
Art Main Station by mia w budynku Dworca Głównego PKP Wrocław
Od 13 października do 10 listopada
wt-pt: 12:00-17:00
sb-nd: 12:00-16:00
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