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Walter Herz Sp. z o.o. Sp. k. to firma z branży nieruchomości komercyjnych pracująca na zlecenie polskich jak i zagranicznych 
inwestorów poszukuje osób do obsługi projektu na zlecenie TORENT Sp. z o.o. międzynarodowej firmy z branży deweloperskiej 
nieruchomości komercyjnych. W związku z dynamicznym rozwojem spółka prowadzi obecnie rekrutację do swojego biura w 
centrum Warszawy na stanowisko: 
 
 

PRAKTYKANT W ZESPOLE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 
(miejsce pracy: Warszawa, Śródmieście) 

 

 
Opis stanowiska: 
Jeżeli…  

 Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i poszerzyć swoje umiejętności  

 Interesuje cię branża nieruchomości komercyjnych, lub 

 Chcesz sprawdzić czy praca w tej dziedzinie to coś dla ciebie 

 Akceptujesz fakt, że w czasie praktyk/stażu pracujesz bez stałego wynagrodzenia 

 Jesteś osobą odpowiedzialną, samodzielną i konsekwentną w działaniu 

 Potrafisz organizować i planować swoją własną pracę zgodnie z przydzielonymi ci zadaniami 

 Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi 

 Dobrze znasz język angielski a praca z komputerem nie sprawia ci problemu 

 Chcesz odbyć praktyki w przyjaznej atmosferze i potrafisz się do tego aktywnie przyczynić 
 

…to jesteś odpowiednim kandydatem na członka zespołu w Walter Herz 
 
Wymagania: 

 Wykształcenie: osoba w trakcie studiów lub absolwent/ka 

 Wykształcenie/wiedza z zakresu nieruchomości komercyjnych będzie dodatkowym atutem 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

 Prawo jazdy kat. B 

 Samodyscyplina i dobra organizacja czasu pracy 

 Umiejętność rozwiązywania problemów 

 Komunikatywność i otwartość na nowe wyzwania 

 Rzetelność w wykonaniu powierzonych obowiązków oraz samodzielność w działaniu 
 
Oferujemy: 

 Bezpłatne praktyki przez okres 2 miesięcy 

 Możliwość zatrudnienia po okresie próbnym jako Junior Specialist 

 Opiekuna, który będzie Cię prowadził przez okres praktyk 

 Prace w przyjaznej atmosferze w biurowcu znajdującym się centrum Warszawy 

 Zdobycie wiedzy od najlepszych doradców nieruchomości komercyjnych w zakresie: 
o pozyskiwania, analizy oraz interpretacji danych rynkowych, 
o przygotowywania i sporządzania raportów, 
o pracy z bazami danych, 
o rynku nieruchomości komercyjnych, 
o przepisów prawa, zasad oraz etyki pracy profesjonalisty rynku nieruchomości, 
o relacji interpersonalnych oraz technik oraz prowadzenia negocjacji 

 
 

Dołącz do naszego zespołu!!! 
 

Prześlij nam swoje CV (w wersji PL i ENG) oraz dołącz krótki list z informacją, kim jesteś i co skłoniło cię do starania się o 
praktyki właśnie u nas. 
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      nr. Ref.  WAW/WH/PR  

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)" 
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