
Praktykant biznesowy IT (E-commerce) 
Accenture Technology 

 mazowieckie 

 ważna jeszcze 17 dni do: 04 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

 praca zdalna 

 rekrutacja zdalna 

Czym będziesz się zajmować? 

Definiowaniem oraz wdrażanie rozwiązań E-commerce/Digital dla największych Klientów w Polsce i 
zagranicą 

Definiowaniem procesów biznesowych i specyfikacji funkcjonalnych projektowanych rozwiązań 

Zapewnianiem wsparcia analitycznego dla zespołu na wszystkich etapach projektu 

Bieżącą współpracą z zespołami deweloperskimi calem koordynacji działań oraz zapewnienia 
wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań 

  

Czego od Ciebie oczekujemy? 
Znajomości zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań e-commerce/digital lub systemami 
informatycznymi wykorzystywanymi w tych obszarach (Magento, Salesforce Commerce Cloud, SAP 
Hybris Commerce) 

Chęci rozwoju w zakresie CMS - Adobe Experience Manager 

Umiejętności analitycznego myślenia 

Doświadczenia w projektowaniu i usprawnianiu procesów biznesowych oraz w zbieraniu i analizie 
wymagań IT - mile widziane 

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego, 

Dyspozycyjności min. 30 godzin w tygodniu 

Kreatywności 

Umiejętności pracy w zespole 

Komunikatywności 

 Dodatkowym atutem będzie znajomość w jednym z obszarów obszarów: 

Aplikacje webowe (np. Model MVC) 

SQL, HTML/CSS, JavaScript.PHP, JAVA, Ajax, SOAP / REST, XML, Unix/Shell Scripting, ESB lub 
UML 

Zagadnienia SEM/SEO, GTM i GA 

Co możemy Ci zaoferować? 
• Płatny, min. 3-miesięczny staż z możliwością przedłużenia 

• Możliwość pracy zdalnej 

• Wsparcie Managera. 

 



Praktykant/ka w zespole M&A, Crido Legal - Warszawa 

 ważna jeszcze 10 dni, do: 27 lis 2021 

 umowa zlecenie 

 pełny etat 

 praktykant / stażysta, asystent 

 praca stacjonarna, praca hybrydowa 

Twój zakres obowiązków 

 dokonywanie przeglądów przepisów prawnych, stanowisk orzecznictwa i doktryny 
(legal research) 

 wsparcie w prowadzonych transakcjach M&A, w tym udział w badaniach prawnych 
due diligence, przygotowywanie projektów dokumentów transakcyjnych 
(pełnomocnictwa, umowy o zachowaniu poufności, załączniki do umów sprzedaży 
udziałów, oświadczenia i zapewnienia i in.) 

 możliwość współpracy z różnymi zespołami kancelarii 

 kontakt z organami administracji publicznej, sądami, urzędami 

 pomoc przy czynnościach biurowych 

 bieżące wsparcie zespołu w zakresie prowadzonych spraw i projektów 

Nasze wymagania 

 studenci IV/V roku prawa lub absolwenci 

 znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dobrej znajomości prawa spółek handlowych oraz prawa zobowiązań 

 znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 

 dobra znajomość programów: Excel, Word i Power Point 

 duża zdolność organizacyjna oraz samodzielność w realizacji zadań 

 umiejętność pracy w zespole 

 zdolność pracy pod presją czasu 

 dokładność, sumienność 

 umiejętność logicznego, zwięzłego formułowania myśli 

 dyspozycyjność minimum 4 dni w tygodniu 

To oferujemy 

 zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 pracę na co dzień z doświadczonymi prawnikami, którzy dają feedback i dzielą się 
swoimi umiejętnościami 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania nowych wyzwań 

 możliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej na studiach z praktyką i potrzebami 
biznesu 

 perspektywę stałego zatrudnienia w kancelarii 

 pakiet socjalny: karta Multisport, prywatna opieka medyczna 

https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-ka-w-zespole-m-a-warszawa,oferta,1001313137?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-ka-w-zespole-m-a-warszawa,oferta,1001313137?s=8553be32&listing=true


Praktyka płatna w Transporcie, FM Logistic  
 Tarczyńska 111A, Mszczonów 

 ważna jeszcze 21 dni, do: 08 grudnia 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 poznawanie specyfiki pracy w transporcie; 

 wspieranie doświadczonych pracowników w codziennych zadaniach; 

 uczestniczenie w realizacji transportu drogowego. 

Nasze wymagania 

 absolwent szkoły średniej / studiów (mile widziane kierunki: spedycja, transport, 
logistyka); 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego; 

 dyspozycyjność 40 godzin w tygodniu; 

 umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach; 

 umiejętność pracy zespołowej. 

To oferujemy 

 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku; 

 zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie procesu transportowego; 

 dla tych, którzy okażą największy wkład i zaangażowanie - możliwość otrzymania 
oferty pracy (umowa o pracę). 

FM Logistic 
FM Logistic Centralna Europa jest częścią Grupy FM, globalnego lidera rozwiązań 

logistycznych powstałego we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, w 14 krajach na 

świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na 

Słowacji i na Węgrzech. 

FM Logistic CE posiada 19 platform logistycznych, 24 magazyny przeładunkowe i zatrudnia 

ponad 5 500 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni 

magazynowej tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów. 

Jako czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane 

z magazynowaniem, składowaniem, co-manufacturingiem, co-packingiem oraz transportem i 

dystrybucją towarów. W ostatnich latach uwaga organizacji jest skoncentrowana na 

kompleksowych rozwiązaniach dla łańcucha dostaw wspierających klientów we wdrażaniu 

ich strategii omnichannel. 

 
https://www.pracuj.pl/praca/praktyka-platna-w-transporcie-mszczonow,oferta,1001336000?s=8553be32&listing=true 

 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/praktyka-platna-w-transporcie-mszczonow,oferta,1001336000?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/praktyka-platna-w-transporcie-mszczonow,oferta,1001336000?s=8553be32&listing=true


Junior Recruiter (program stażowy) 
Faurecia Automotive Polska S.A.  
3 500‐4 000 zł brutto / mies. 

 Grójec 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 04 gru 2021 

 umowa o pracę 

 pełny etat 

 praktykant / stażysta 

 praca hybrydowa 

 praca od zaraz 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne, a 
po wdrożeniu samodzielne ich prowadzanie 

 Bliska współpraca z menadżerami liniowymi i działami HR w naszych lokalizacjach 

 Dbanie o wysoki poziom satysfakcji Klientów wewnętrznych, Kandydatów 

 Mapowanie rynku i budowanie Talent Pools w poszczególnych specjalizacjach i 
lokalizacjach 

 Analizowanie i raportowanie przebiegu procesów rekrutacyjnych 

 Wyszukiwanie kandydatów metodą Direct Search 

 Udział w targach i event’ach rekrutacyjnych 

 Proponowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających działania rekrutacyjne 

Nasze wymagania 

 Wyróżnia Cię pozytywna energia, pasja do pracy z ludźmi oraz duże poczucie 
humoru 

 Small talk po angielsku to dla Ciebie przyjemność 

 Możesz pochwalić się przykładami sytuacji, które świadczą o Twojej samodzielności 
oraz dobrej organizacji pracy 

 Jesteś otwarty/a na pracę w dynamicznym środowisku, opartym na częstej informacji 
zwrotnej 

 Masz kreatywną duszę - potrafisz i lubisz wprowadzać usprawnienia w istniejących 
procesach 

 Jesteś dostępny/a w pełnym wymiarze godzin (40h tygodniowo) 

Mile widziane 

 Jeśli masz doświadczenie w obszarze rekrutacji to fantastycznie, a jeśli nie to 
wszystkiego Cię nauczymy! 

To oferujemy 

 Praca w systemie hybrydowym (3 dni w biurze i 2 dni zdalnie) 

https://www.pracuj.pl/praca/junior-recruiter-program-stazowy-grojec,oferta,1001327404?s=8553be32&listing=true 

 

https://www.pracuj.pl/praca/junior-recruiter-program-stazowy-grojec,oferta,1001327404?s=8553be32&listing=true


Staż w dziale Commercial Execution - Novartis Pharma  
 Warszawa 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 04 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 praktykant / stażysta 

 praca hybrydowa 

 szukamy wielu kandydatów 

 wakaty: 2 

Twój zakres obowiązków 

 Generowanie, analizę i wizualizację raportów w odpowiedzi na konkretne potrzeby i 
wyzwania biznesowe; 

 Agregację dużych wolumenów nieustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych danych 
oraz ich transformację do pożądanego formatu; 

 Współpracę z różnymi obszarami biznesowymi (marketing, sprzedaż, market access); 

 Wsparcie użytkowników systemu CRM; 

 Bieżące wsparcie działu; 

 Stałym elementem tej pracy jest uczenie się. 

Nasze wymagania 

 świetnie posługujesz się MS Office, w szczególności Exel, 

 masz doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych, 

 jesteś studentem minimum czwartego roku studiów o kierunku ekonomicznym, 
analitycznym, finansowym czy matematycznym, 

 swobodnie komunikujesz się języku angielskim, 

 planowanie i organizacja to Twoje mocne strony, 

 lubisz wykazywać inicjatywę, jesteś komunikatywny, kreatywny i otwarty na nowe 
wyzwania, 

 chcesz pracować w zgranym zespole ucząc się od najlepszych. 

To oferujemy 

 sześciomiesięczną, pełną wyzwań praktykę w dziale Doskonałości Operacyjnej, 

 wynagrodzenie oparte o umowę zlecenie, 

 wsparcie mentora i regularny feedback, 

 poznanie działu analiz od kuchni, 

 skonfrontowanie wiedzy nabytej w trakcie studiów z rzeczywistością biznesową, 

 możliwość rozwoju, jako przyszły analityk biznesowy w innowacyjnej 
międzynarodowej firmie, 

 współpracę z ekspertami oraz możliwość nawiązania wartościowych relacji 
zawodowych. 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-commercial-execution-warszawa,oferta,1001327306?s=8553be32&listing=true 

 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-commercial-execution-warszawa,oferta,1001327306?s=8553be32&listing=true


Stażysta/-ka w Dziale Leasing Management Retail 

IMMOFINANZ Services Poland Sp. z o.o.    
 plac Europejski 1, Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 17 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie pracy działu Leasing Management Retail (Nieruchomości komercyjne) 

 Zarządzanie obiegiem dokumentów leasingowych 

 Opracowywanie i aktualizacja baz danych 

 Wyszukiwanie danych i informacji dotyczących sieci handlowych oraz obiektów 
handlowych 

 Przygotowywanie prezentacji i zestawień 

 Wykonywanie innych prac administracyjno-biurowych 

Nasze wymagania 

 Studenci ostatnich lat (preferowane kierunki ekonomiczne) 

 Biegła znajomość Excela 

 Umiejętności analityczne 

 Zainteresowanie aspektami związanymi m.in. najmem powierzchni komercyjnych, 
kalkulacjami finansowymi 

 Samodzielność i bardzo dobra organizacja czasu pracy 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Bardzo dobry poziom znajomości języka angielskiego 

 Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, asertywność 

To oferujemy 

 Pracę w międzynarodowej firmie, w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się branży 

 Pracę w nowoczesnym biurze zlokalizowanym na Woli blisko linii metra 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną 

 Miłą atmosferę pracy 

 Oferta dotyczy stażu w wymiarze min. 30 godz. tygodniowo 

O nas 

IMMOFINANZ to firma z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na 

obiektach handlowych oraz biurowych na głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, 

Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Polsce, Chorwacji, Serbii i Włoszech. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.immofinanz.com 
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-leasing-management-retail-warszawa,oferta,1001356327?s=8553be32&listing=true 

 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-leasing-management-retail-warszawa,oferta,1001356327?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-leasing-management-retail-warszawa,oferta,1001356327?s=8553be32&listing=true


Stażysta w dziale Zgodności z Przepisami Celnymi 

Imperial Tobacco Polska S.A.   
18,50 zł brutto / godz. 

 Tytoniowa 2/6, Planty, Radom 

 ważna jeszcze 14 dni, do: 01 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 pełny etat, część etatu 

 praktykant / stażysta 

 praca hybrydowa 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie projektów Celnych i Akcyzowych 

 Wsparcie w testach nowych narzędzi pod nadzorem przełożonego, projekty w 
zakresie prawa celnego i akcyzowego 

 Wsparcie w audytach celnych i akcyzowych. W przypadku, gdy organy celne 
zarządzą audyt, musi on być przygotowany do spełnienia wymogów tych organów. 

 Przygotowywanie i zbieranie dokumentacji, wstępne przygotowanie pism do urzędów 
pod nadzorem przełożonego 

 Audytowanie procesów Celnych i Akcyzowych 

 Wsparcie w wewnętrznym systemie kontroli danych w procesach celno- akcyzowych, 
kontrola istniejących procesów 

Nasze wymagania 

 Student III, IV bądź V roku 

 Wykształcenie ekonomiczne, prawne lub techniczne 

 Proaktywność, logiczne myślenie 

 Umiejętności analityczne 

 Znajomość MS Office- Excel, mile widziane - SAP R/3 

 Język angielski 

 Język niemiecki (mile widziany) 

 Orientacja na rozwój 

 Orientacja na wyniki 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zgodnosci-z-przepisami-celnymi-radom,oferta,1001356196?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zgodnosci-z-przepisami-celnymi-radom,oferta,1001356196?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zgodnosci-z-przepisami-celnymi-radom,oferta,1001356196?s=8553be32&listing=true


 

Płatny Staż w Dziale Bosch Termotechnika - Buderus 

Robert Bosch Sp. z o.o.    
 Jutrzenki 105, Włochy, Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc 

 do: 17 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Doradztwo w zakresie produktów handlowych marki Buderus (Produkt Premium w 
branży termotechnicznej) 

 Dobór urządzeń 

 Przygotowywanie dla klientów działu Buderus Termotechnika schematów instalacji z 
wykorzystaniem pomp ciepła i kotły 

 Wsparcie działu handlowego w bieżących akcjach handlowych 

 Aktualizowanie wewnętrznych baz danych 

 Kwalifikacje 

Nasze wymagania 

 Student/tka co najmniej II roku studiów, kierunek techniczny - Inżynieria Sanitarna) 
lub pokrewne 

 Mile widziana znajomość programu AutoCAD 

 Dostępność min. 35h/tygodniowo, od poniedziałku do piątku 

 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy, 
zaangażowanie 

 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

 Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym mile widziana 

 Dodatkowe informacje 

To oferujemy 

 Płatny staż w oparciu o umowę zlecenia (minimum 6 miesięcy) 

 Współpraca z doświadczonym zespołem 

 Szkolenia w zakresie rozwiązań dostępnych w ofercie marki Buderus (m.in. gazowe 
kotły kondensacyjne, pompy ciepła) 

 Dostęp do nowoczesnych platform szkoleniowych w zakresie sprzedaży 

 Szkolenia techniczne w zakresie nowoczesnych systemów obsługi klienta 

 Dofinansowanie do posiłków 

https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-bosch-termotechnika-buderus-warszawa,oferta,1001356024?s=8553be32&listing=true 

 
 

https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-bosch-termotechnika-buderus-warszawa,oferta,1001356024?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-bosch-termotechnika-buderus-warszawa,oferta,1001356024?s=8553be32&listing=true


Stażysta/tka w Dziale Finansowym (Płatny staż) 

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.    
 Bonifraterska 17, Śródmieście, Warszawa 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 04 gru 2021 

 umowa zlecenie, pełny etat 

 praktykant / stażysta 

 praca stacjonarna, praca hybrydowa 

Twój zakres obowiązków 

 Tworzenie i ciągłe doskonalenie narzędzi analitycznych do sprzedaży i śledzenia 
kosztów, np. tygodniowe, miesięczne raporty sprzedaży; 

 Tworzenie nowych i ulepszanie istniejących narzędzi do planowania sprzedaży; 

 Systematyczna aktualizacja wykorzystywanych baz danych; 

 Monitorowanie i kontrolowanie krótko- i średnioterminowych wyników finansowych w 
ścisłej współpracy z Finance Business Partnerem; 

 Proponowanie działań naprawczych w razie potrzeby; 

 Korzystanie z następujących systemów do planowania i raportowania: TM1, SAP-
BW, Cognos, Think-Cell (dodatek do MS Power Point), Power-Pivot (dodatek do MS 
Excel). 

Nasze wymagania 

 Status studenta lub absolwent studiów wyższych – kierunek ekonomia lub finanse; 

 Dostępność na podjęcie pracy w wymiarze min. 32 godzin tygodniowo; 

 Bardzo dobra znajomość programu Excel pozwalająca na samodzielne 
przygotowywanie raportów i analiz; 

 Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę w środowisku 
anglojęzycznym; 

 Umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć doskonalenia się; 

 Skrupulatność i dokładność; 

 Chęć pracy z danymi; 

 Doświadczenie w pracy w dziale finansowym będzie dodatkowym atutem; 

 Znajomość systemu TM1 lub SAP będzie dodatkowym atutem. 

To oferujemy 

 Płatny staż od stycznia 2022 do grudnia 2022; 

 Współpracę w ramach umowy zlecenie; 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku; 

 Opiekę mentorską doświadczonego Menedżera; 

 Elastyczne godziny pracy; 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-tka-w-dziale-finansowym-platny-staz-warszawa,oferta,1001326542?s=8553be32&listing=true 

 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-tka-w-dziale-finansowym-platny-staz-warszawa,oferta,1001326542?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-tka-w-dziale-finansowym-platny-staz-warszawa,oferta,1001326542?s=8553be32&listing=true


Stażysta w Dziale Kadr i Płac - TMF Group  
 plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Śródmieście, Warszawa 

 ważna jeszcze 8 dni, do: 25 lis 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Kompletowanie i sortowanie dokumentacji kadrowo-płacowej 

 Wprowadzanie dokumentów do systemu kadrowo-płacowego 

 Wsparcie w raportowaniu na potrzeby statutowe 

Nasze wymagania 

 Status studenta (mile widziane kierunki: ekonomia, prawo, matematyka bądź 
ekonometria) 

 Dostępność min. 20 godzin tygodniowo 

 Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1) 

 Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) 

To oferujemy 

 Płatny staż umożliwiający zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze kadr i 
płac 

 Możliwość dopasowania godzin pracy do grafika zajęć 

 Bezpłatne zajęcia Business English 

 Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie 

 Możliwość rozwoju i awansu 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-kadr-i-plac-warszawa,oferta,1001306357?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-kadr-i-plac-warszawa,oferta,1001306357?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-kadr-i-plac-warszawa,oferta,1001306357?s=8553be32&listing=true


Płatny Staż w Dziale HR (Zespół Rekrutacji IT) 

Robert Bosch Sp. z o.o.   
 Jutrzenki 105, Włochy, Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 17 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 pełny etat 

 praktykant / stażysta 

 praca stacjonarna 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Przeprowadzanie wywiadów telefonicznych i umawianie spotkań z kandydatami 

 Dbanie o bazę kandydatów 

 Wsparcie zespołu rekrutacji w codziennych zadaniach 

 Uczestniczenie w targach pracy 

 Branie udziału w wewnętrznych projektach na potrzeby działu HR 

Nasze wymagania 

 Pasjonujesz się obszarem HR (mile widziane pierwsze doświadczenia w tym 
obszarze) 

 Jesteś studentem/tką 

 Twoja dostępność wynosi min. 35h tygodniowo 

 Znasz język polski i angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. 
B2) 

 Ważny jest dla ciebie duch pracy zespołowej :) 

To oferujemy 

 Płatny staż w oparciu o umowę zlecenia (minimum 6 miesięcy) 

 Elastycznie podejdziemy do współpracy w okresie sesji tak, byś miał/a możliwość 
przygotowania się do egzaminów 

 Dofinansowanie do posiłków w naszej kantynie 

 Interesujące i rozwijające zadania 

 Poznanie specyfiki pracy w międzynarodowej korporacji – będziesz mieć możliwość 
posługiwania się j. angielskim przy codziennych zadaniach 

 Dynamiczne środowisko pracy z przyjazną atmosferą 

https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-hr-zespol-rekrutacji-it-warszawa,oferta,1001355601?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-hr-zespol-rekrutacji-it-warszawa,oferta,1001355601?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/platny-staz-w-dziale-hr-zespol-rekrutacji-it-warszawa,oferta,1001355601?s=8553be32&listing=true


Stażysta w Dziale Księgowości 
TMF GroupO firmie 

 Warszawa 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 04 gru 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, m.in. faktur zakupu, sprzedaży, 
wyciągów bankowych, rozliczeń pracowniczych 

 Uzgadnianie sald i kont oraz analizą rozrachunków 

 Wsparcie w przygotowaniu deklaracji GUS, NBP 

 Pomoc w przygotowywaniu deklaracji podatkowych 

Nasze wymagania 

 Status studenta (mile widziane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, 
matematyka bądź ekonometria) 

 Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości 

 Dostępność min. 20 godzin tygodniowo 

 Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1) 

 Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) 

To oferujemy 

 Płatny staż umożliwiający zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze 
rachunkowości 

 Możliwość dopasowania godzin pracy do grafika zajęć 

 Bezpłatne zajęcia Business English na terenie biura 

 Świetnie zlokalizowane i przestronne biuro 

 Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie 

 Możliwość rozwoju i awansu 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-ksiegowosci-warszawa,oferta,1001326265?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-ksiegowosci-warszawa,oferta,1001326265?s=8553be32&listing=true


Program Praktyk DAN Start w Dziale Zarządzania Projektami 
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.O firmie 

 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze 10 dni, do: 27 lis 2021 

 umowa o pracę 

 pełny etat 

 praktykant / stażysta 

Nutricia jest liderem na rynku żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz na żywienia medycznego 

dla osób chorych. W swoim portfolio ma m. in. mleka następne, takie jak Bebiko 2 czy Bebilon 2, pełną 

gamę produktów uzupełniających dla małych dzieci marki BoboVita, a także szeroki wachlarz 

produktów dla pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi np. Nutridrink, Cubitan, czy 

Souvenaid. Jeśli szukasz nowych wyzwań, lubisz się rozwijać i poszukujesz firmy o unikalnej kulturze 

organizacyjnej – dołącz do NUTRICIA Polska - lidera na rynku wśród produktów żywienia dzieci i 

niemowląt! Jako Praktykant w Dziale Zarządzania Projektami będziesz miał okazję uczestniczyć w 

projektach z obszaru łańcucha dostaw!   

Jak wyglądają nasze praktyki? Czym się będziesz zajmował? 

 Nauczysz się prowadzenia projektów ze strony działu Łańcucha Dostaw 

 Krok po kroku przejdziesz  proces wdrażania produktów 

 Zatroszczysz się o koordynację całego procesu operacyjnego od stworzenia produktu 
do jego wyjazdu z Naszego magazynu wprost do Klienta 

 Poznasz narzędzia do zarządzania projektami: harmonogramy, briefy projektowe, 
dane logistyczne produktów 

 Zbudujesz wiedzę o portfolio Naszych top marek: Bebilon, Bebiko, Bobovita 

 Będziesz miał okazję pracować z cross-funkcyjnymi zespołami: Marketing, Sprzedaż, 
Łańcuch Dostaw, a w tym Jakość, Planowanie, Produkcja 

 Nauczysz się tworzenia kluczowych danych produktów 

 Chętnie zaprosimy Cię do naszego zespołu, jeśli: 

 Jesteś studentem/absolwentem zarządzania projektami lub kierunków pokrewnych 

 Analityka to Twoja mocna strona 

 Dobrze znasz Excel 

 Charakteryzujesz się dokładnością i skrupulatnością 

 Jesteś dociekliwy, lubisz szukać nowych rozwiązań 

 Jesteś komunikatywny 

Co możemy Ci zaoferować? 

 Płatne, 6 miesięczne praktyki w oparciu o umowę zlecenia (możliwość przedłużenia 
do roku) 

 Współpraca z doświadczonymi specjalistami z obszaru łańcucha dostaw 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji o unikalnej - otwartej i przyjaznej 
kulturze organizacyjnej 

 Pracę u lidera rynku żywności dla dzieci i niemowląt, a także żywności medycznej  

https://www.pracuj.pl/praca/program-praktyk-dan-start-w-dziale-zarzadzania-projektami-
warszawa,oferta,1001309772?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/program-praktyk-dan-start-w-dziale-zarzadzania-projektami-warszawa,oferta,1001309772?s=8553be32&listing=true
https://www.pracuj.pl/praca/program-praktyk-dan-start-w-dziale-zarzadzania-projektami-warszawa,oferta,1001309772?s=8553be32&listing=true


Stażysta w dziale Payroll & Benefits 
11 bit studios S.A.O firmie 
20,00 zł brutto / godz. 

 Brzeska 2, Praga-Północ, Warszawa 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 04 gru 2021 

 umowa zlecenie, pełny etat, część etatu 

 praktykant / stażysta 

 praca hybrydowa 

 praca od zaraz 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Kompletowanie i sortowanie dokumentacji kadrowo-płacowej; 

 Skanowanie dokumentacji; 

 Administracyjne wsparcie zespołu. 

Nasze wymagania 

 Minimum średnie wykształcenie; 

 Dyspozycyjność minimum 30h w tygodniu; 

 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na minimum poziomie B2; 

 Samodzielność; 

 Dobra organizacja pracy; 

 Komunikatywność. 

Mile widziane 

 Znajomość prawa pracy; 

 Chęć rozwoju w kierunku kadr i płac/payroll & benefits. 

To oferujemy 

 Oferujemy umowę zlecenia na czas określony - 3 miesiące - ze stawką 20 zł/h brutto; 

 Elastyczne godziny pracy (“core hours” między 10:00 a 16:00); 

 Nowoczesne biuro w okolicy Dworca Wileńskiego oraz Dworca Wschodniego. 

 
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-payroll-benefits-warszawa,oferta,1001325806?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-payroll-benefits-warszawa,oferta,1001325806?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-payroll-benefits-warszawa,oferta,1001325806?s=8553be32&listing=true


Stażysta w Dziale Zakupów -  
PORR S.A   

 Hołubcowa 123, Ursynów, Warszawa 

 ważna jeszcze 11 dni, do: 28 lis 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 praktykant / stażysta 

Twój zakres obowiązków 

 Pełnienie roli wsparcia Kupca w zakresie związanym z wykonywaniem, zamawianiem 
i realizacją zakupów w branży budowlanej 

 Bezpośrednia współpraca z Kupcem Wiodącym, Kupcami Regionalnymi oraz 
jednostkami organizacyjnymi PORR 

 Wsparcie postępowań zakupowych, w tym negocjowanie warunków handlowych oraz 
warunków realizacji z kontrahentami 

 Przygotowywanie zamówień/umów we współpracy z Działem Prawnym 

 Budowanie długotrwałych relacji z kontrahentami i partnerami handlowymi 

 Prowadzenie dokumentacji dot. zawierania zamówień i umów, w tym umów 
ramowych oraz umów partnerskich 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe techniczne budowlane lub branżowe 

 Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji o profilu budowlanym lub 
pokrewnym 

 Umiejętności zakupowe 

 Wiedza branżowa z zakresu budownictwa 

 Posiadanie zdolności analitycznych 

 Prawo jazdy kat. B 

 Wysokie zaangażowanie i odpowiedzialność 

 Znajomość obsługi pakietu MS Office 

 Znajomość języka angielskiego 

To oferujemy 

 Umowę o płatny staż na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy w 
oparciu o umowę o pracę 

 Zdobycie cennego doświadczenia w branży budowlanej 

 Wsparcie ze strony Opiekuna stażu 

 Miejsce odbywania stażu: Centrala firmy PORR S.A. - Warszawa, ul. Hołubcowa 123 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zakupow-warszawa,oferta,1001314459?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zakupow-warszawa,oferta,1001314459?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-zakupow-warszawa,oferta,1001314459?s=8553be32&listing=true


Program stażowy w VEA Nieruchomości 

VEA Spółka z o.o.  
 Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 17 gru 2021 

 umowa zlecenie, umowa o staż / praktyki 

 praktykant / stażysta 

Twój zakres obowiązków 

 Praca stacjonarnie w biurze w ścisłym centrum Warszawy. Praca przy komputerze 
jak również w terenie podczas pozyskiwania nieruchomości. 

 Aktywne pozyskiwanie najatrakcyjniejszych ofert nieruchomości na terenie Warszawy 
w celu organizacji transakcji kupna-sprzedaży. 

 Prezentowanie innych nieruchomości przeznaczonych do transakcji. 

 Wsparcie w procesie analizy warszawskiego rynku nieruchomości. 

 Przygotowywanie dokumentacji i opisów ogłoszeń dla wystawionych ofert sprzedaży 
nieruchomości. 

 Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z transakcją. 

Nasze wymagania 

 Wysokie zainteresowanie branżą nieruchomości i zorientowanie na sukces. 

 Samodyscyplina, dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie. 

 Wysoka kultura osobista. 

To oferujemy 

 Rozwojowy Program Stażowy w prężnie rozwijającej się firmie inwestycyjnej. 

 Szybką ścieżkę rozwoju umożliwiającą osiąganie wysokiego wynagrodzenia. Pełne 3-
tygodniowe szkolenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

 Wsparcie profesjonalistów w starcie na rynku nieruchomości i regularny feedback. 

 Elastyczny czas pracy i świetną atmosferę w zespole. 

 Ciągły, dalszy program szkoleniowy dedykowany naszym Stażystom. Pomoc w 
uzyskaniu licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. 

 Ciekawe, samodzielne i rozwojowe projekty. 

 Współpracę w oparciu o umowę zlecenie na okres 3-6 miesięcy z otwartym 
zainteresowaniem na kontynuowanie współpracy po Programie. 

https://www.pracuj.pl/praca/program-stazowy-w-vea-nieruchomosci-warszawa,oferta,1001354602?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/program-stazowy-w-vea-nieruchomosci-warszawa,oferta,1001354602?s=8553be32&listing=true


Stażysta/ka w Dziale Zarządzania Nieruchomościami 
Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.    

 plac Europejski 1, Wola, Warszawa 

 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze 24 dni,do: 11 gru 2021 

 umowa o pracę 

 pełny etat 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Wspieranie zespołu w codziennej realizacji zadań z zakresu Estate Management 
(placówki bankowe na terytorium Wielkiej Brytanii). 

 Zarządzanie wspólną skrzynką odbiorczą zespołu. 

 Aktualizowanie systemu zarządzania nieruchomościami oraz trackerów zespołowych. 

 Zapewnienie płynnego przepływu danych dotyczących nieruchomości. 

 Analiza i kalkulacja kosztów operacyjnych, włączając media i koszty ubezpieczenia. 

 Zapewnienie sprawnej tranzycji nowych nieruchomości do portfela klienta 

 Koordynacja wniosków o zgody. 

Nasze wymagania 

 Bardzo dobry poziom języka angielskiego 

 Kreatywne myślenie i umiejętność pracy pod presją czasu. 

 Umiejętność pracy w zespole oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i 
komunikacyjne. 

 Dbałość o szczegóły i umiejętności organizacyjne. 

 Umiejętności analityczne i numeryczne. 

To oferujemy 

 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (forma zatrudnienia do 
uzgodnienia). 

 Pakiet benefitów (ubezpieczenie na życie, karta multisport, prywatna opieka 
medyczna). 

 Stałe wsparcie ze strony przełożonego oraz zespołu. 

 Elastyczne godziny pracy. 

 Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach wewnętrznych oraz 
zewnętrznych. 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-zarzadzania-nieruchomosciami-warszawa,oferta,1001343327?s=8553be32&listing=true 

 
 
 
 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-zarzadzania-nieruchomosciami-warszawa,oferta,1001343327?s=8553be32&listing=true#map-frame
https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-ka-w-dziale-zarzadzania-nieruchomosciami-warszawa,oferta,1001343327?s=8553be32&listing=true


Working Student - Lab IT and CyberSecurity - NOKIA 
 Masovian 

 valid for a month, until: 10 Jan 2022 

 contract of mandate 

 full-time 

 trainee 

 home office work 

 remote recruitment 

 Technologies we use 

Expected 

 Python 

About the project 

We are looking for candidates interested in internship/training in the Technology Center in 

Krakow, in the department of R&D laboratories management. 

A trainee will act under guidance on specified competence areas that may include thesis-

related work. If you join us you will have a chance to become part of the team supporting 

Nokia's R&D Laboratories over the world. 

Your responsibilities 

 you will gain experience of working in an international environment together with 

CyberSecuirty engineers from all over the world 

 we offer flexible working hours to reconcile your studies and internship 

 you will work in friendly environment in a team of young professionals 

 we offer 1-year civil contract (with the possibility of extension) 

Our requirements 

 ull-time availability during summer holidays and at least 3 working days a week 

during the academic year 

 status of a student of Computer Science, Software Technology or Telecommunications 

or equivalent education 

 understanding of TCP/IP network configuration and its protocols 

 programing skills with script languages (e.g. Python, shell) 

 knowledge of UNIX environment and command line 

 good problem solving and troubleshooting skills 

 team-player attitude and excellent communication skills 

 spoken and written English 

What we offer 

 Nokia offers flexible and hybrid working schemes 

 continuous learning opportunities 

 well-being programs to support you mentally and physically 

 opportunities to join and get supported by employee resource groups 

 mentoring programs and highly diverse teams with an inclusive culture where people 

thrive and are empowered 

 
https://www.pracuj.pl/praca/working-student-lab-it-and-cybersecurity-masovian,oferta,8587159?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/working-student-lab-it-and-cybersecurity-masovian,oferta,8587159?s=8553be32&listing=true


Praktykant/ka - Zespół Bankowości i Finansów - Dentons Europe 

Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. - Zajęcza 4, Warszawa 

 ważna jeszcze 12 dni, do: 12 gru 2021 

 umowa o pracę, pełny etat 

 praktykant / stażysta,/praca stacjonarna 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, opinii prawnych, dokumentów 

zabezpieczeń i innych dokumentów stanowiących warunki wykorzystania kredytów. 

 przygotowywanie tłumaczeń z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski 

dokumentów zabezpieczeń oraz innych dokumentów (korporacyjnych, itp.). 

 bieżące wsparcie prawników w codziennych czynnościach związanych z pracą w dziale B&F 

w tym weryfikacja KRS, ksiąg wieczystych, odpisów z rejestru zastawów, itp. 

 wsparcie w procesie zbierania i weryfikacji warunków zawieszających wypłatę kredytów. 

Nasze wymagania 

Umiejętności i niezbędne kwalifikacje: 

 student/ka 4-5 roku studiów prawniczych 

 zainteresowanie prawem bankowym, handlowym/finansowym oraz chęć rozwoju w tym 

obszarze 

 dyspozycyjność – co najmniej 30 godzin w tygodniu 

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na swobodną 

komunikację oraz tworzenie dokumentów 

 dobra znajomość pakietu MS Office 

Szukamy osoby: 

 zainteresowanej rozwojem zawodowym, z inicjatywą i zaangażowaniem 

 pozytywnie nastawionej do zmian 

 otwartej na naukę 

 wysokiej kulturze osobistej 

 ambitnej, nastawionej na rezultaty i pracę w zespole 

 odpowiedzialnej i kreatywnie podchodzącej do problemów 

 systematycznej, skrupulatnej, uporządkowanej i konsekwentnej 

To oferujemy 

 ofertujemy płatne praktyki 

 zadbamy o Twoje wdrożenie i poznanie Dentons: otrzymasz pakiet szkoleń wprowadzających 

 najlepszym zaoferujemy możliwość związania się z Dentons na stałe 

 zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe i będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę 

praktyczną w największej kancelarii w Polsce i na świecie 

 stworzymy Ci możliwość współpracy z uznanymi, rekomendowanymi ekspertami przy 

projektach realizowanych dla największych klientów na rynku, niejednokrotnie przy 

transakcjach i sprawach z pierwszych stron gazet 

 dołączając do nasz przekonasz się, iż tworzymy środowisko wspierające różnorodność 

członków zespołu kancelarii 

 zadbamy o Twoją kondycję, zaproponujemy Ci udział w sekcjach sportowych Dentons, 

zajęciach Mindfulness oraz jogi. 

 
https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-ka-zespol-bankowosci-i-finansow-warszawa,oferta,1001344003?s=8553be32&listing=true 

 

https://www.pracuj.pl/praca/praktykant-ka-zespol-bankowosci-i-finansow-warszawa,oferta,1001344003?s=8553be32&listing=true


Internship - C/C++ Intern in Visual Display Team - Samsung R&D Institute 

Poland  
 valid for a month, until: 13 Jan 2022 

 contract of mandate 

 full-time 

 trainee 

 remote recruitment 

Samsung R&D Institute Poland, plac Europejski 1, Warszawa 
Technologies we use 

Expected 

 C 

 C++ 

About the project 

We are the team working on development of software dedicated to Smart TV and the 

infrastructure delivering services to our products. By joining us you’ll get the chance of 

working on solutions, which will appear on the market in the future. You’ll be responsible for 

analysis and software engineering on most recent IT platforms. For all the time of your 

internships you’ll be assisted by the most experienced team of engineers. 
Your responsibilities 

 Together with experienced engineers, you will be developing the leading Smart TV platform, 

learning about either of Video Streaming, Chromium, Web Assembly, Broadcast TV or 

HbbTV 

 You will be involved in many engineering activities including design and implementation, 

environment development, code management and software verification 

Our requirements 

 Open mind 

 Curiosity 

 Natural inclination to asking questions 

 Sensitivity to complexity of proposed solutions 

 Ability to watch TV for the whole day 

 Willingness to master your C/C++ skills 

Optional 

 Knowing how to design tests and experiments 
What we offer 

 Internship conditions: 

 Competitive salary 

 Flexible working hours 

 Possibility of long lasting cooperation 

 Monthly integration budget 

 Possibility to learn from world-class experts in a friendly atmosphere 

 
https://www.pracuj.pl/praca/internship-c-c++-intern-in-visual-display-team-warszawa,oferta,1001382314?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/internship-c-c++-intern-in-visual-display-team-warszawa,oferta,1001382314?s=8553be32&listing=true


Intern in Corporate Marketing and Communications Department 

Skanska Property Poland Sp. z o.o.  
 valid for 18 days, until: 18 Dec 2021 

 internship / apprenticeship contract 

 additional / temporary 

 trainee 

 hybrid work 

 immediate employment 

 remote recruitment 

Skanska Property Poland Sp. z o.o., aleja "Solidarności" 173, Warszawa 
Your responsibilities 

 work close with marketing & communication team members mostly in Poland, but also 

interact with people from Hungary, Romania and Czech Republic 

 support corporate marketing & communication team in creating graphics, PowerPoint 

presentations, informational materials, www, events, preparing texts and articles 

 support internal clients, such as leasing/transaction team with preparing sales materials and 

presentations 

Our requirements 

 you are on your Bachelor studies – Marketing, Design, Management, Public Relations, 

Journalism, Economy, etc. 

 you are open, creative, taking the initiative, curious, self-reliant and ambitious 

 you are a team-player and have good communication skills 

 you have a light pen, you like to write texts and you you have a sense of aesthetics 

 have graphic skills, you can work with graphic programs and PowerPoint 

 you are fluent in English 

What we offer 

 Professional experience in one of leading commercial development companies 

 Development of your skills and technical knowledge 

 An opportunity to learn from experts from Skanska global network 

 Collaborate in an open culture where sound values and dedicated people come together for 

greater results 

 
https://www.pracuj.pl/praca/intern-in-corporate-marketing-and-communications-department-

warszawa,oferta,1001357213?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/intern-in-corporate-marketing-and-communications-department-warszawa,oferta,1001357213?s=8553be32&listing=true
https://www.pracuj.pl/praca/intern-in-corporate-marketing-and-communications-department-warszawa,oferta,1001357213?s=8553be32&listing=true


Internship in Sales Support Department EUROFINS POLSKA SP. Z O.O.  

 Warszawa,  

 valid for a month, until: 31 Dec 2021 

 contract of employment 

 full-time, part time 

 trainee 

 full office work 

Your responsibilities 

 Supporting Sales in their daily duties (prepare Quotation, work on customers database, lead 

simply negotiations), 

 Identifying and propose sales initiatives, 

 Building as well as maintaining effective relations with customers, 

 Conducting market research and providing high quality information to the team, 

 Aligning customers offers with customer requirements, 

 Supporting the team and acting as a part of it on day to day business activities, achieving 

targets. 

Our requirements 

 Last year student or graduate in Business, Science, Biotechnology or similar, 

 Understanding of Food industry, 

 Understanding of Laboratory environment, 

 Awareness of global business & economy, 

 Knowledge of MS Excel & MS PowerPoint, 

 Willingness to learn and develop in biotechnology company, 

 Analytic & negotiation skills will be a plus, 

 English - min. B2 level, 

 Up to 1 year work experience within Sales, Laboratory or Food industry environment will be a 

plus. 

What we offer 

 Full time or part time job contract (depending on your availability) with monthly salary, 

 Unique chance to work in a professional sales team in a growing company, 

 Real possibilities for professional growth, including getting a full time role after internship, 

 Real work experience with in international & professional environment. 

EUROFINS POLSKA SP. Z O.O. 

Eurofins Scientific is an international life sciences company, which provides a unique range 

of analytical testing services to clients across multiple industries. The Group believes it is the 

world leader in food, environment, pharmaceutical and cosmetics products testing and in 

agroscience CRO services. It is also one of the global independent market leaders in certain 

testing and laboratory services for genomics, discovery pharmacology, forensics, CDMO, 

advanced material sciences and for supporting clinical studies. In addition, Eurofins is one of 

the leading global emerging players in specialty clinical diagnostic testing. 

In 2019, Eurofins generated 5.4 billion Euro proforma turnover in 900 laboratories across 50 

countries, employing about 50.000 staff. 

https://www.pracuj.pl/praca/internship-in-sales-support-department-warszawa,oferta,1001389426?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/internship-in-sales-support-department-warszawa,oferta,1001389426?s=8553be32&listing=true


Intern -The German Marshall Fund of the United States  
 valid for a month, until: 31 Dec 2021 

 internship / apprenticeship contract 

 full-time 

 trainee 

 remote recruitment 

The German Marshall Fund of the United States 

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, Warszawa 
Your responsibilities 

 Conducting research and analysis on transatlantic relations, European politics, Central and 

Eastern Europe etc. 

 Monitoring key policy developments in Poland and other CEE countries. 

 Using data storage platform (Microsoft Dynamics) to perform data entry, data management, 

and data analysis. 

 Facilitating cooperation with other think-tanks. 

 Preparing reports from internal/external meetings, events, and conferences. 

 Supporting program staff in planning/implementing projects as well as in organizing virtual 

events, workshops and closed seminars. 

 Providing administrative support to staff as needed. 

 Representing the GMF Warsaw office both internally and externally. 

Our requirements 

 Strong interest in and working knowledge of European and transatlantic policy issues with 

Central and Eastern Europe regional dimension. 

 Fluency in English required. Knowledge of one or more European languages highly desired. 

Knowledge of Polish preferred. 

 Working knowledge of online convening platforms such as Zoom, Microsoft Teams. 

 Students of international relations or security, political science, economics, or related fields 

preferred. 

 Prior experience in think-tanks, international organizations, or political field highly welcomed. 

 Excellent writing, communication, and research skills required. 

 Prior publications highly valued. 

 Self-starter with the ability to meet multiple deadlines in a fast-paced, international, and team-

oriented environment. 

 Flexibility to handle diverse administrative tasks. 

 EU citizenship. 

 Time commitment of 40 hours a week. 

The German Marshall Fund of the United States 

The German Marshall Fund of the United States (GMF) is a non-partisan policy organization 

committed to the idea that the United States and Europe are stronger together. GMF champions the 

principles of democracy, human rights, and international cooperation, which have served as the 

bedrock of peace and prosperity since the end of World War II, but are under increasing strain. In 

addition to its headquarters in Washington, DC, GMF has offices in Berlin, Paris, Brussels, Belgrade, 

Ankara, Bucharest and Warsaw. 

Job Summary 

The German Marshall Fund of the United States is looking for a highly motivated Intern (full time) for 

its office in Warsaw, Poland for a 5 months internship, starting February 1st, 2022. 



Candidates are encouraged to check if they qualify for funding provided by their universities, or other 

similar grants through their governments/national institutions. 

It is the candidate's responsibility to inquire with their university/national institutions regarding the 

eligibility for funding prior to applying for the position. The German Marshall Fund of the United 

States does not bear any responsibility in initiating the funding procedure. 

The Intern will report to Program Coordinator and will provide support for all programmatic functions 

of the Warsaw office, including research, event management, database management, and 

administrative support. This position involves working in an intensive and highly entrepreneurial 

environment that requires both individual initiative and close cooperation with the GMF staff in other 

European GMF offices. Please note that the work may be partially remote, depending on the COVID-

19 developments upon the commencement of the internship. 

Please note that the position is open for European candidates only. GMF is not able to assist with a 

relocation/visa procedure for non-European candidates. 

Application Process: 

To be considered for this position, please submit a cover letter and current resume by applying at 

https://www.gmfus.org/careers. The deadline for applications is December 31st, 2021. 

Due to the high volume of responses, only candidates of interest will be contacted. 

GMF is an Equal Opportunity Employer. 

https://www.pracuj.pl/praca/intern-warszawa,oferta,1001389279?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/intern-warszawa,oferta,1001389279?s=8553be32&listing=true


Sanctions Specialist - Standard Chartered Bank  
 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze 8 dni, do: 08 gru 2021 

 umowa o pracę 

 praktykant / stażysta 

We’re an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 160 years, we’ve worked to 

make a positive difference for our clients, communities and each other. And we’re on a journey to innovate and 

transform, with the employee experience at the heart of our evolution. We question the status quo, love a challenge 

and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. 

As we increase our focus on our business and clients based in Europe and the Americas, we’ve built a hub, in 

Warsaw to focus on managing complex, large scale, cross-border activities including financial crime compliance, 

cyber security, human resources and banking operations. When you work with us, you can access all sorts of 

opportunities. Working with, and learning from, colleagues who are passionate about the work they do, just like you. 

You’re in the driving seat of your career and the shape it takes. 

We're driving commerce and prosperity 

 We offer banking services that help people and companies to succeed, creating wealth and growth across our 

markets 

 Our heritage spans more than 160 years in some of the world’s most dynamic regions 

 85,000 employees work across more than 60 markets 

 We're listed on the London and Hong Kong Stock Exchanges, as well as the Bombay and National Stock 

Exchanges in India. 

Sanctions Specialist 

 

THE ROLE RESPONSIBILITIES: 

 Manual data entry of payment details into' s case management systems 

 Assessing sanctions screening alerts in real time for potential sanctions violations 

 Analysing and decisioning in-process payment escalations in accordance with all applicable sanctions 

regulations and SCB policy 

 Performing post-facto investigation for rejected transactions 

 Contributing to the list management process, through proactively recommending additions, de-listings, 

amending records and ensure their integrity 

OUR IDEAL CANDIDATE: 

 Bachelor's degree 

 1,5+ years of relevant work experience in Sanctions Compliance. 

 Sanctions knowledge is a MUST 

 SWIFT knowledge is a MUST 

 Knowledge of OFAC and OFSI regulations 

 ACAMS certification or industry equivalent desired 

 Detailed oriented 

 Fast-learner 

 Candidate must work well under pressure and in a fast pace environment 

WHAT WE OFFER: 

 Career development in a fast-growing company with a clear business strategy 

 Opportunity to expand international experience and build global professional relations 

 Competitive benefits package (incl. health & life insurance, pension plan, meal & sports cards) 

 26 days of leave per year for all the employees 

 3 days of paid volunteering leave our employees can use to support the cause of their choice 



 Flexible working arrangements 

 Convenient location (next to Rondo Daszyńskiego) with subway, tram and bus lines 

 Comfortable office space with chillout areas, free coffee/tea & fruit supply 

 Contribution to building our newest Global Business Services centre 

 Permanent employment 

https://www.pracuj.pl/praca/sanctions-specialist-warszawa,oferta,1001335623?s=8553be32&listing=true 
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Stażysta w zespole Learning & Development - Polpharma S.A.  
 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 30 gru 2021 

 umowa zlecenie, pełny etat 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Dbanie o rozwój i szkolenia naszych Pracowników oraz wsparcie w tworzeniu szkoleń e-

learningowych, a także materiałów i wydarzeń rozwojowych 

 Poszukiwanie nowych rozwiązań, diagnozowanie i wychodzenie naprzeciw potrzebom 

różnych zespołów w Polpharmie 

 Wsparcie w tworzeniu komunikacji ogólnofirmowej w wersji PL i ENG 

 Wypracowanie standardów dotyczących narzędzi digitalowych wspierających rozwój 

 Współtworzenie szkoleń anglojęzycznych dla pracowników (tłumaczenie contentu, obróbka 

graficzna, zarządzenie materiałem w systemie LMS) 

 Współtworzenie i nadzór nad jakością prowadzonej bazy szkoleń (praca w Excelu) oraz mile 

widziane wsparcie w analizach (Power BI) 

Nasze wymagania 

 Zainteresowanie nowinkami technicznymi oraz wdrażaniem ich w pracy 

 Dobra znajomość pakietu MS Office - w szczególności Excel, dodatkowym atutem będzie 

znajomość Power BI 

 Zdolności analityczne i dokładność 

 Chęć do nauki i rozwoju 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 

 Znajomość programów graficznych- atut dodatkowy 

To oferujemy 

 Umowę zlecenie na okres 6 miesięcy – z możliwością przedłużenia 

 Niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon służbowy) 

 Zadaniowy tryb pracy -> elastyczne godziny pracy 

 Docelowo pracę na pełen etat, ale jesteśmy otwarci również na osoby dostępne w mniejszym 

wymiarze 

 Doświadczony zespół, otwarty na nowe pomysły i rozwiązania, a także chętny do dzielenia się 

wiedzą 

Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 program emerytalny 

 dodatkowe świadczenia socjalne 

 pakiet relokacyjny 

 paczki świąteczne 

 Punkty za przyjazd do pracy rowerem 

 Dodatkowy 1 dzień urlopu - Święto Polpharmy 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-zespole-learning-development-warszawa,oferta,1001389126?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-zespole-learning-development-warszawa,oferta,1001389126?s=8553be32&listing=true


Stażysta w dziale księgowości i finansów - Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.  
 ważna jeszcze 10 dni, do: 10 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. 

plac Europejski 1, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 Procesowanie faktur i danych finansowych 

 Aktualizowanie baz danych oraz archiwizowanie dokumentów 

 Przygotowywanie dokumentacji oraz raportów zgodnie z wytycznymi 

 Rozwiązywanie bieżących problemów rachunkowych, odpowiadanie na zapytania związane z 

problematyką księgową 

Nasze wymagania 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 

 Znajomość innego języka obcego jako dodatkowy atut (mile widziany hiszpański, niemiecki, 

francuski) 

 Dostępność min. 30 godzin tygodniowo 

 Zainteresowanie obszarem księgowości / finansów 

 Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności programu Excel 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Chęć zdobycia pierwszego doświadczenia, proaktywna postawa i motywacja do nauki 

 Mile widziani studenci kierunków takich jak: finanse, rachunkowość, ekonomia i pokrewnych 

To oferujemy 

 Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 

 Elastyczny czas pracy (wykonywanie zlecanych czynności w dni robocze od 8:00-18:00) 

 Ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Stałe wsparcie ze strony zespołu 

 Miłą atmosferę pracy 

Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 owoce 

 spotkania integracyjne 

 kawa / herbata 

 napoje 

 strefa relaksu 

 bony towarowe 

 program rekomendacji pracowników 

 inicjatywy dobroczynne 

 pikniki rodzinne 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-ksiegowosci-i-finansow-warszawa,oferta,1001342962?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-ksiegowosci-i-finansow-warszawa,oferta,1001342962?s=8553be32&listing=true


Managerial Development Program in Supply Chain -Procter & Gamble  
7 000‐7 500 zł gross / mth. 

 valid for 9 days, until: 09 Dec 2021 

 contract of employment 

 full-time 

 trainee 

 remote recruitment 

Procter & Gamble, Zabraniecka 20,Warszawa 

Your responsibilities 

 Be responsible for short and long-term category demand planning across Central Europe based 

on newest technologies usage (Power BI, SAP and other PG platforms) 

 Prepare product innovation implementation (new product launch based on close cooperation 

with Brand Team) 

 Work closely with our third-party logistics partners (3PL) and driving value for our customers 

(create customization solutions) 

 Work with our Sales department and focus on improving quality of customer promotions and 

features planning 

 Be a key source of customer knowledge and drive the E2E supply chain synchronization 

program in a customer centric way. 

Our requirements 

 Students of 3-5th year or fresh alumni of master programs with interest in strategical logistics 

operations 

 Advanced English command 

 Excellent MS Office Package skills (MS Excel specifically) 

 An individual with strong leadership skills 

 A candidate with strong analytical and problem-solving skills 

 Teammate willing to work in multicultural environment 

What we offer 

 Traineeship for 12 months on employment contract and Opportunity for a managerial role 

upon completion of the program 

 Continuous development including the best training programs on each stage of your career 

 Multicultural, dynamic environment (60 nationalities from across the globe) 

 Attractive salary and benefits (i.e. private medical care, lunch subsidy, transportation subsidy, 

multisport card) 

 Modern office with an entertainment and leisure zone 

 Support in independent decision-making and risk-taking decision processes 

Benefits 

 private medical care 

 life insurance 

 remote work opportunities 

 flexible working time 

 corporate products and services at discounted prices 

 integration events 

 saving & investment scheme 

 video games at work 

 coffee / tea 



 parking space for employees 

 leisure zone 

 extra social benefits 

 meal passes 

 sharing the commuting costs 

 employee referral program 

https://www.pracuj.pl/praca/managerial-development-program-in-supply-chain-warszawa,oferta,1001336160?s=8553be32&listing=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pracuj.pl/praca/managerial-development-program-in-supply-chain-warszawa,oferta,1001336160?s=8553be32&listing=true


Finance Intern – Commercial Controlling & Finance Analysis 

L'Oréal  
 valid for 11 days, until: 11 Dec 2021 

 contract of employment 

 full-time 

 trainee 

 hybrid work 

 more than one vacancy 

 vacancies: 2 

 remote recruitment 

L'Oréal, Grzybowska 62, Warszawa 

Your responsibilities 

 During your internship, you will learn about L’Oréal business and get to know financial 

analyst/controller job from scratch 

 You will be well onboarded and mentored by Finance Controller for Sales 

 Working on more and more independent and challenging tasks to do 

 Controlling our sales department activities in Baltic markets 

 Working closely with our retail business (boutiques) 

 Learning and using SAP, Excel and other tools we work on in Finance Department 

Our requirements 

 At least in 4th year of Finance & Accounting studies or have a Master degree 

 Availability to work full time (40h/week) 

 Ability to use MS Excel at least at the upper-intermediate level (pivot tables, logical formulas 

like IF, COUNT.IF, SUM.IF, V-LOOK-UP, H-LOOK-UP, etc. and formatting options, etc.) 

 Self-started, engaged, motivated to learn and work 

 Ready to take responsibility and work independently with minimum supervisory 

 Ability to connect easily and build relationships 

 Communicates clearly and have good presentation skills 

Optional 

Moreover, you are: 

 You. And you’re true to yourself. We cherish diversity so you’ll feel at home whoever youare. 

 Entrepreneurial. Every single day, you spot opportunities to change the world for the better. 

 Ambitious. You crave success and we’ll support you all the way. That way, we all win. 

 One of the gang. You recognize that great things are achieved only in a team. 

 Open. To new ways of doing things. To other people’s (sometimes crazy) ideas. 

What we offer 

 Paid, 12-month internship starting November 2021 

 Flexible working hours adjusted to your availability 

 Friendly and dynamic work atmosphere in a team engaged in sports and CSR activities 

 Possibility to gain hands-on experience in ambitious projects 

 Mentor’s guidance and a rich learning package 

 Dedicated Buddy from day one! 

 Wide benefits package including sports card, private health care, life insurance, pension 

package and internal boutique with a discount 

 Plenty of opportunities to grow (also cross-divisionally and functionally) 

 Brand new office in a perfect location in Warsaw city center! 



 grow – at L’Oréal, growing comes from being in constant motion. We grow with others, by 

exploring and by reaching out for more. Together, we try, succeed and sometimes fail. We 

bring together unique personalities full of potential to become outstanding mentors; we give 

them transformational trainings and learning opportunities that make them unleash the best in 

themselves. 

 diversity – at L’Oréal, our teams are diverse as the billions of consumers we create for, we 

embrace difference of origins, cultures, life experiences and beliefs. We commit to fostering 

an inclusive environment where we celebrate the different perspectives of our colleagues and 

where we are encouraged to share what we stand for and to express our true selves. 

 entrepreneurship – at L’Oréal, we invite our people to inspire others with mind-blowing ideas, 

to challenge the status-quo and to shape the future of beauty. “Run it as your own business” is 

our mantra. Entrepreneurship at L’Oréal is also about the possibility to design a one-of-a-kind 

career path never seen before. 

 impact – at L’Oréal, we encourage our employees to think and act beyond their jobs. We 

acknowledge the big impact that our jobs have on our community, our environment and our 

consumers. For us, our job is more than just a job, it is about building a better future for others 

and our planet. 

Benefits 

 sharing the costs of sports activities 

 private medical care 

 sharing the costs of foreign language classes 

 sharing the costs of professional training & courses 

 life insurance 

 remote work opportunities 

 flexible working time 

 fruits 

 corporate products and services at discounted prices 

 integration events 

 retirement pension plan 

 no dress code 

 coffee / tea 

 drinks 

 leisure zone 

 extra social benefits 

 pre-paid cards 

 shopping coupons 

 holiday funds 

 sharing the costs of holidays for kids 

 baby layette 

 christmas gifts 

 employee referral program 

 charity initiatives 

 Employee Assistance Program 

 summer hours 

 L’Oreal Fit - Health Risk Prevention program 

https://www.pracuj.pl/praca/finance-intern-commercial-controlling-finance-analysis-warszawa,oferta,1001343101?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/finance-intern-commercial-controlling-finance-analysis-warszawa,oferta,1001343101?s=8553be32&listing=true


Stażysta w Dziale Kadr i Płac - TMF Group  
 plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, Śródmieście, Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 26 gru 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Kompletowanie i sortowanie dokumentacji kadrowo-płacowej 

 Wprowadzanie dokumentów do systemu kadrowo-płacowego 

 Wsparcie w raportowaniu na potrzeby statutowe 

Nasze wymagania 

 Status studenta (mile widziane kierunki: ekonomia, prawo, matematyka bądź ekonometria) 

 Dostępność min. 30 godzin tygodniowo 

 Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1) 

 Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) 

To oferujemy 

 Płatny staż umożliwiający zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze kadr i płac 

 Możliwość dopasowania godzin pracy do grafika zajęć 

 Bezpłatne zajęcia Business English 

 Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie 

 Możliwość rozwoju i awansu 

 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-kadr-i-plac-warszawa,oferta,1001377607?s=8553be32&listing=true 
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https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-kadr-i-plac-warszawa,oferta,1001377607?s=8553be32&listing=true


R&D Laboratories Working Student - IP Network - NOKIA  
 valid for a month 

 until: 12 Jan 2022 

 contract of mandate 

 part time 

 trainee 

 full office work 

Technologies we use 

Expected 

 Linux 

Optional 

 Python 

About the project 

Our Business Group is a leader in wireless mobility networks and associated services. With more than 

3.500 patent families essential for 5G we have a strong 5G portfolio and are a front runner in open and 

virtualized radio access networks (O-RAN and vRAN). 

You will join the COO Business Unit and will enjoy our culture of innovation, openness, discipline, 

simplicity, accountability, and profit mindset. An exciting opportunity to work in the ever-changing 

Laboratory environment. As a member of Laboratory Operations Team, for our Common Services and 

Infrastructure (COSI) unit you will be a part of a team whose objectives are to deliver in an 

environment where openness, trust and teamwork are encouraged. 

We are looking for a Working Student to support our daily duties in Nokia Laboratories. 

Your responsibilities 

 In this job, you will be responsible for: new installations, configurations and troubleshooting 

of Network Services based on Cisco, Dell, Nokia and PaloAlto devices 

 installation and maintenance of physical network equipment 

Our requirements 

 status of student of Engineering, Telecommunications, Computer Science or Software 

Technology or equivalent education 

 good communication skills in English (both written and spoken) 

 understanding of network technologies - especially layers 1-3 (TCP/IP, DNS, ARP, VLAN) 

 Linux OS base knowledge 

 analytical approach to problem solving and ability to learn quickly 

 Benefits 

 flexible working time 

 integration events 

 corporate sports team 

 no dress code 

 coffee / tea 

 drinks 

 charity initiatives 

https://www.pracuj.pl/praca/r-d-laboratories-working-student-ip-network-masovian,oferta,8590863?s=8553be32&listing=true 
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Staż w dziale obsługi klienta Retail – CHEP  
 Warszawa 

 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze 22 dni, do: 22 gru 2021 

 umowa o staż / praktyki 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

Twój zakres obowiązków 

 Codzienna interakcja z klientami (email, telefon) 

 Wsparcie pracowników terenowych w obowiązkach administracyjnych 

 Zarządzanie bazą danych oraz wspieranie przepływu palet CHEP w systemach wewnętrznych 

 Wsparcie techniczne dla klientów działu Zarządzania Aktywami 

 Codzienny kontakt z innymi działami CHEP w Polsce i za granicą 

Nasze wymagania 

 Znasz biegle język polski i angielski na poziomie minimum B2 

 Jesteś dostępny/a minimum 30 godzin w tygodniu 

 Studiujesz finanse, logistykę lub pokrewne kierunki i szukasz stażu w dziale Zarządzania 

Aktywami 

 Masz analityczny i otwarty umysł, lubisz się uczyć i zadawać pytania 

 Jesteś komunikatywny/-a i lubisz pracę w zespole 

 Jesteś dokładny/a, samodzielny/a i umiesz dobrze organizować swój czas pracy 

 Skutecznie rozwiązujesz problemy i cechuje Cię proaktywność 

To oferujemy 

 Płatny 6-cio miesięczny staż 

 Dobry start w międzynarodowym środowisku pełnym wyzwań z możliwością pracy zdalnej 

 Elastyczne godziny pracy 

 Pracę w międzynarodowej korporacji dostarczającej innowacyjne rozwiązania w zakresie 

optymalizacji łańcucha dostaw dla branż takich jak dobra konsumpcyjne, świeża żywność i 

produkcja 

Benefity 

 prywatna opieka medyczna 

 ubezpieczenie na życie 

 elastyczny czas pracy 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-obslugi-klienta-retail-warszawa,oferta,1001367444?s=8553be32&listing=true 
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Early Careers Specialist - EA, AME regions -Standard Chartered Bank 
 Warszawa, mazowieckie 

 ważna jeszcze 17 dni, do: 17 gru 2021 

 umowa o pracę 

 praktykant / stażysta 

We’re an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 160 years, we’ve worked to 

make a positive difference for our clients, communities and each other. And we’re on a journey to innovate and 

transform, with the employee experience at the heart of our evolution. We question the status quo, love a challenge 

and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. 

As we increase our focus on our business and clients based in Europe and the Americas, we’ve built a hub, in 

Warsaw to focus on managing complex, large scale, cross-border activities including financial crime compliance, 

cyber security, human resources and banking operations. When you work with us, you can access all sorts of 

opportunities. Working with, and learning from, colleagues who are passionate about the work they do, just like you. 

You’re in the driving seat of your career and the shape it takes. 

We're driving commerce and prosperity 

 We offer banking services that help people and companies to succeed, creating wealth and growth across our 

markets 

 Our heritage spans more than 160 years in some of the world’s most dynamic regions 

 85,000 employees work across more than 60 markets 

 We're listed on the London and Hong Kong Stock Exchanges, as well as the Bombay and National Stock 

Exchanges in India. 

Early Careers Specialist - EA, AME regions 

THE ROLE RESPONSIBILITIES 

 Plan and execute on engagement events for Intern and International Graduates (IG) 

 Help to organise campus hiring including business participation at select events (e.g. shortlisting, interviews, 

campus activities) 

 Ensure contract execution and completion of pre-joining documentation and pre-employment checks are 

completed by support teams 

 Plan and execute engagement strategies to enable a great candidate experience throughout the extended 

period between offer and joining date 

 Work with HRBPs and Heads of HR to manage the identification of high performing IGs and use people 

forum insights to inform our training, development and deployment decisions 

 Work with the business to identify 'gateway' roles for deployment from the IG programme 

 Support the management of candidate pipelines in collaboration with Resource Solutions 

 Guide IG Alumni association activities and encourage the graduates to self-organise events and activities 

 Develop market intelligence and share insights to inform recruitment strategy 

 Gather talent insight on Early Careers talent and input into talent development and deployment activities 

 Provide input on promoting our programmes in a centralised social media calendar across our early careers 

and group social media channels and third party job boards 

 Be an employer brand champion across all of our social media platforms 

OUR IDEAL CANDIDATE 

 A genuine passion for junior talent and people starting out in their careers. Previous Recruitment, Talent 

Management, or HR experience is a must. 

 Excellent written and verbal communication skills in English, ability to communicate with employees at all 

levels of the Bank 

 Exceptional project management skills, ensuring delivery of required elements according to the standards 

which govern each respective programme or initiative 



 The ability to select the very best people, from an exceptional candidate pool, and make instinctive 

recruitment decisions backed up by interview data 

 Creative, resilient, and proactive, being able to keep up with the changing trends in early careers and 

continually bring new ideas to the team 

 Excitement for building international networks and relationships both internally and externally 

 Flexibility to attend recruiting events and support team activities outside of normal office hours (during peak 

recruiting season) 

 Brings energy and a sense of fun to work 

WHAT WE OFFER: 

 Career development in a fast-growing company with a clear business strategy 

 Opportunity to expand international experience and build global professional relations 

 Competitive benefits package (incl. health & life insurance, pension plan, meal & sports cards) 

 26 days of leave per year for all the employees 

 3 days of paid volunteering leave our employees can use to support the cause of their choice 

 Flexible working arrangements 

 Convenient location (next to Rondo Daszyńskiego) with subway, tram and bus lines 

 Comfortable office space with chillout areas, free coffee/tea & fruit supply 

 Contribution to building our newest Global Business Services centre 

 Permanent employment 

https://www.pracuj.pl/praca/early-careers-specialist-ea-ame-regions-warszawa,oferta,1001356314?s=8553be32&listing=true 
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Packaging Technologist – Intern Oriflame Poland Sp. z o. o.  
 valid for a month 

 until: 30 Dec 2021 

 internship / apprenticeship contract 

 full-time 

 trainee 

 remote recruitment 

Oriflame Poland Sp. z o. o., Wołoska 22, Warszawa 

Your responsibilities 

 Process and analyze data from our systems. 

 Develop, supervise and perform packaging testing and transit trials in diverse conditions and 

locations. 

 Create project timelines, packaging specifications and monthly updates. 

 Support manufacturing and Global Packaging in dealing with supplier quality complaints. 

 Research secondary packaging trends and innovations. 

 Support the Global Packaging Team in packaging activities from start to final delivery of new 

components and product filling to enable efficient packaging. 

 Gain knowledge about Packaging which allows you to support and lead Packaging 

Optimization Projects and Initiatives within production, supply chain and distribution to 

improve performance and efficiency. 

Our requirements 

 3-5 year students or graduates of relevant faculties: Packaging / Engineering / Management / 

Logistic 

 Fluent English is essential 

 Full-time availability (40h per week) 

 Basic knowledge about Packaging is a plus. 

 Good time management and prioritization skills 

What we offer 

 Home Office options (Hybrid work model) and flexible working hours (you can start your 

work from 6:00 till 9:30) 

 Internal training opportunities and access to LinkedIn Learning platform 

 Great organization culture and possibility to work in multinational teams 

 Cosmetic allowance (possibility to try great Oriflame products) 

Benefits 

 internal trenings and access to linkedin learning platform 

 modern office with creative room 

 space for bikes and shower in the office 

 unlimited access to our Wellness products 

 Corporate Social Responsibility Activities 

https://www.pracuj.pl/praca/packaging-technologist-intern-warszawa,oferta,1001388541?s=8553be32&listing=true 
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Banking Champions – Big Data (Staż) - Bank Pekao 
 Warszawa 

 ważna jeszcze 24 dni 

 do: 24 gru 2021 

 umowa o pracę 

 pełny etat, część etatu 

 praktykant / stażysta 

 praca od zaraz 

 rekrutacja zdalna 

Technologie, których używamy 

Wymagane 

 Python 

 SQL 

Mile widziane 

 R 

 SAS 

O projekcie 

To Program Stażowy który da Ci całościową perspektywę funkcjonowania Pionu Zarządzania 

Ryzykami w Banku Pekao SA. Program jest unikalną szansą na realizację innowacyjnych projektów w 

okresie transformacji naszej organizacji. 

Twój zakres obowiązków 

Będziesz miał/a okazję praktycznego wykorzystania wiedzy z obszaru Big Data, poprzez analizę 

danych i prezentację wyników analiz, budowę modeli uczenia maszynowego, rozwój metodyki 

modelowania, jak również wdrożenia modeli i algorytmów w silnikach decyzyjnych. W zależności od 

Twoich umiejętności i preferencji masz możliwość realizowania stażu w czterech obszarach: Data 

Science, Analiza Jakości Portfela Kredytowego, Analiza Biznesowa i Testowanie Aplikacji. 

Nasze wymagania 

 Chcesz rozwijać swoje kompetencje w obszarze Data Science/Big Data. 

 Jesteś twórcza/y i szukasz nowych, innowacyjnych rozwiązań. 

 Lubisz kwestionować status quo, jesteś dociekliwy i nie boisz stawiać się trudnych pytań. 

 Cechuje Cię zaangażowanie i motywacja do pracy. 

 Posiadasz doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i analityczne. 

 Aktywnie uczysz się na bazie doświadczeń własnych i innych osób. 

 Masz doświadczenie w programowaniu SAS/R/Python oraz znasz metody Data Science i Text 

Mining (wymagane w ścieżce Data Science). 

 Właśnie kończysz studia (4 i 5 rok) lub jesteś absolwentką/absolwentem (do 1 roku po 

ukończeniu studiów) – preferowane kierunki: informatyka, matematyka, metody ilościowe, 

statystyka, ekonometria. 

 Posługujesz się językiem angielskim na poziomie min B2. 

Tak pracujemy 

 agile 

To oferujemy 

 6-miesięczny staż z możliwością kontynuowania stałej współpracy. 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością elastycznego czasu pracy. 

 Atrakcyjne wynagrodzenie. 

 Realizację różnorodnych projektów w obszarze Ryzyka. 



 Indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji. 

 Wsparcie mentora i współpracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się z Tobą wiedzą i 

doświadczeniem. 

 Udział w wyjątkowych inicjatywach realizowanych w banku (np. wolontariat). 

Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 brak dress code’u 

 dodatkowe świadczenia socjalne 

https://www.pracuj.pl/praca/banking-champions-big-data-staz-warszawa,oferta,1001373920?s=8553be32&listing=true 
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Talent Acquisition Intern (12 months Internship) -Upfield 
 Warszawa 

 valid for a month, until: 26 Dec 2021 

 contract of mandate 

 full-time 

 trainee 

 remote recruitment 

Your responsibilities 

Are you ready to kick off your career in Talent Acquisition? Are you someone that wants to be 

creative when it comes to uncovering talent? 

You’ll join our global TA Team and working from Poland you’ll support Talent Advisor in 360 

recruitment for the CEE region (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary). 

Focusing on operations you’ll have the opportunity to be an integral part of full-cycle recruitment. 

Supporting TA Advisor in setting recruitment campaigns, selection process, direct searching, and 

scheduling. 

You will be able to unleash your creativity when it comes to recruitment marketing and job ad writing. 

You’ll get to know how to ensure a unique Candidate Experience and how to partner with the business 

bringing the best-in-class talent to our organization. 

You’ll get to work on a wide range of recruitment projects - across all functions (Marketing, Sales, 

HR, Finance, Supply Chain, Operations) and all seniority levels. You’ll learn how to build a sourcing 

strategy and land a structured hiring process, and we’ll give you access to the coolest recruitment 

tools. 

Our requirements 

About you: 

You’re a Student or fresh University Graduate with a relevant field of study. Ideally, you gained initial 

experience in recruitment (agency or in-house). 

You’re curious and you know how to do your research – you’re eager to learn and develop your skills 

within recruitment. 

Joining a fast-paced environment, that is constantly changing and evolving you’re flexible and can 

adapt fast to the changes. 

And most importantly you like to be proactive and take ownership, you’re a ‘people-person' so it’s 

easy for you to connect and build relations. 

As this is a regional role, proficient English is a must. 

Benefits 

 remote work opportunities 

 flexible working time 

 saving & investment scheme 

 no dress code 

 coffee / tea 

 christmas gifts 

 employee referral program 

Upfield 

At Upfield our purpose is clear: we make people healthier and happier with nutritious and delicious, 

natural, plant-based products that are good for you, our planet; and with packaging that’s free from 

plastic. We’ve got iconic brands like Rama, Country Crock, Blue Band and Flora that people all over 



the world know and love. We’ve been a trusted category leader since 1871 and yet we feel like we’re 

only just getting started. 

Performance, Passion and Care define who we are as a company, how we work every day, and the 

responsibility we feel toward our Associates, our consumers, our business partners and our world. 

We have big ambitions to grow this business and we want to attract the right people – those that love 

what they do, thrive on responsibility and are looking for career defining opportunities. 

We are a highly entrepreneurial fast-paced team running a multi-billion Euro business across 60+ 

countries with the mind-set of a start-up! We are agile, creative, fast-to-market and obsessed with 

customers and consumers. 

https://www.pracuj.pl/praca/talent-acquisition-intern-12-months-internship-warszawa,oferta,1001380368?s=8553be32&listing=true 
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Staż w Dziale Strategii Cenowych -Kompania Piwowarska  
 Warszawa 

 ważna jeszcze miesiąc, do: 30 gru 2021 

 umowa o pracę, pełny etat, praktykant / stażysta 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 Udział w procesie kształtowania zarządzania przychodami tak, by klienci i kanały sprzedaży 

osiągali maksymalną zyskowność 

 Opracowywanie wytycznych promocji dla kluczowych klientów oraz kanałów sprzedaży 

 Wspieranie działu sprzedaży poprzez dostarczenie doskonałej jakości analiz dot. planów 

promocji czy ich ewaluacji 

 Wypracowywanie własnych rekomendacji i rozwiązań wspierających wzrost zyskowności 

Nasze wymagania 

 wyższe wykształcenie (preferowane w zakresie ekonometrii/ekonomii/finansów/metod 

statystycznych) lub jesteś studentem/studentką ostatniego roku 

 zainteresowanie rynkiem FMCG, bieżącymi trendami i kierunkami rozwoju rynku 

 wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 

 wiedza z zakresu finansów, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office 

 samodzielność i dobra organizacją pracy 

 umiejętność pracy w zespole z jednoczesnym poczuciem odpowiedzialności za realizację 

postawionych celów oraz jakość ich wykonania 

Mile widziane 

 doświadczenie w bazach danych i chęć rozwoju w tym zakresie 

 zainteresowanie opracowywaniem modeli i analiz trendów makroekonomicznych oraz działań 

konkurencji 

 pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale sprzedaży, analiz lub/i marketingu 

 udział w projektach dotyczących monitorowania rynku i/lub działań konkurencji 

To oferujemy 

 ciekawy i pełen wyzwań staż w oparciu o umowę zlecenie, w jednej z największych firm 

sektora FMCG w Polsce 

 duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w międzynarodowym 

zespole 

 dostęp do nowoczesnych rozwiązań i profesjonalne środowisko pracy 

 otwartość na Twoje pomysły i możliwość wdrażania własnych rozwiązań 

Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 ubezpieczenie na życie 

 preferencyjne pożyczki 

 karty przedpłacone 

 dofinansowanie biletów do kina, teatru 

 program rekomendacji pracowników 

 Deputat piwny 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-strategii-cenowych-warszawa,oferta,1001387916?s=8553be32&listing=true 

https://www.pracuj.pl/praca/staz-w-dziale-strategii-cenowych-warszawa,oferta,1001387916?s=8553be32&listing=true


Internship at BMW - BMW Group Polska  
 valid for a month, until: 30 Dec 2021 

 contract of employment 

 full-time 

 trainee 

BMW Group Polska, Wołoska 22A, Warszawa 

Your responsibilities 

We are looking for: 

A motivated and independent student capable of supporting our team in many business areas. 

Our requirements 

 You are interested in automotive industry, 

 You have analytical skills and detail focus, 

 You are passionate about BMW Group brands and products (MINI, Rolls Royce), 

 You are the student min. in one year perspective, 

 You are available 35-40 hours per week (with possibility to fit to your study), 

 You have very good skills using MS Office (Excel, Power Point), 

 You are fluent in Polish and have good practical knowledge of English, 

 You have highly developed interpersonal skills and sense of humour ;) 

What we offer 

 Three months of paid internship with possibility for extension 

 Challenging tasks in various business areas 

 Great chance to gain experience in an international environment 

 Team of enthusiastic people, eager to share knowledge and best practice with you, 

 Benefits 

 remote work opportunities 

 flexible working time 

 coffee / tea 

https://www.pracuj.pl/praca/internship-at-bmw-warszawa,oferta,1001387887?s=8553be32&listing=true 
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PSYCHOLOGIA 

 

Stażysta w Centrum Psychologicznym - DBT Polska Sp. z o.o.  
1 750 zł brutto / mies. 

 Warszawa 

 ważna jeszcze 22 dni, do: 22 gru 2021 

 umowa zlecenie 

 część etatu 

 praktykant / stażysta 

 praca stacjonarna, praca zdalna, praca hybrydowa 

 rekrutacja zdalna 

Twój zakres obowiązków 

 praca z pacjentami (po szkoleniu DBT) 

 pisanie artykułów na naszego bloga 

 tłumaczenie i przygotowywanie materiałów 

Nasze wymagania 

 student/ka ostatniego roku psychologii lub absolwent/ka psychologii klinicznej 

 zainteresowanie psychoterapią trzeciej fali 

 znajomość języka angielskiego 

 odbyty staż kliniczny 

 empatia, wysoka świadomość etyczna, sumienność, zaangażowanie i dyspozycyjność 

 gotowość pracy w zespole oraz zgodnie z protokołami terapeutycznymi 

 ukierunkowanie na poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji 

To oferujemy 

 staż online lub stacjonarny 

 szkolenia i superwizje DBT 

 możliwość ciągłego rozwoju 

 pracę w zaangażowanym zespole 🙂 

 stałe wsparcie teamu DBT 

 możliwość podjęcia pracy w naszym Centrum, w oparciu o umowę BTB/zlecenie 

 stawkę godzinową za pracę z Pacjentami od 75 do 150 zł/h 

O nas 

Centrum DBT Emocje to miejsce, w którym naszą pasję przekuwamy w działania. Jesteśmy 

zaangażowanym zespołem, który pomaga ludziom wyjść z największych kryzysów, bo wierzymy, że  

podstawą w terapii jest akceptacja i jednocześnie nakierunkowanie na zmianę. Zajmujemy się terapią 

dialektyczno behawioralną. Tu i Teraz uczymy się jak radzić sobie z emocjami, relacjami, stresem, 

kryzysem i impulsywnością. Pracujemy z dorosłymi i nastolatkami 15+ (czasami młodszymi). 

Prowadzimy terapie indywidualne i grupowe zarówno stacjonarnie, jak też online.  Tworzymy zespół, 

w którym wzajemnie się wspieramy i rozwijamy, a naszą pasją jest pomoc ludziom. Mocno wierzymy 

w terapię DBT i dlatego pragniemy przekazywać wiedzę na jej temat innym. 

Więcej o nasz, możecie znaleźć na naszej stronie: https://psychoterapia.ws/ 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-centrum-psychologicznym-warszawa,oferta,1001365305?s=e4c45f14&listing=true 
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