
 
 
SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 
środowiska, usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i funduszy unijnych oraz prowadzi działalność 
szkoleniową. Współpracuje na stałe z ponad 600 firmami i przeszkoliła do tej pory 600 000 osób. SEKA S.A. 
została w latach 2003 – 2009 zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, a dowodem wysokiego 
standardu usług jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008. Od 2011 roku jest 
spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect. 

 
 

OFERTA PRAKTYK Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

SEKA S.A. poszukuje osoby zainteresowanej 3 - lub 6 – miesięczną praktyką z zakresu ochrony 
środowiska. 

Nasza oferta jest skierowana tylko do osób, dla któ rych 
kierunek, na którym studiuj ą, jest tak że pasj ą 

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA PRAKTYKI W SEKA S.A.:  

• Nabycie umiejętności sporządzaniu kart ewidencji odpadów, wniosków i różnego rodzaju 
raportów środowiskowych 

• Zdobycie wiedzy o praktycznym zastosowaniu aktualnych przepisach prawa ochrony 
środowiska 

• Nabycie umiejętności organizacji szkoleń 
• Poznanie nowoczesnych technik budowania relacji z klientem 

 

Opis stanowiska 

• Opracowanie ofert na przychodzące zapytania dotyczące usług ochrony środowiska 
• Wyszukiwanie firm zainteresowanych doradztwem SEKA S.A. w zakresie ochrony 

środowiska 
• Umawianie spotkań z zakresu zagadnień ochrony środowiska  
• Pomoc w organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska 

 

 
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV na adres: rekrutacja@seka.pl z dopiskiem w tytule 
PRAKTYK/OŚ. Prosimy również o dołączenie do cv klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w zbiorze danych, którego administratorem jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Dane osobowe 
są niezbędne dla celów związanych z procesem rekrutacji oraz będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych 
osobowych innym podmiotom związanym z SEKA SA. do celów rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich 
poprawiania.” 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z 
wybranymi osobami. 


