
 
Grupa Coface, której początki sięgają 1946 roku, jest światowym liderem w zakresie ochrony, finansowania  
i zarządzania należnościami. Posiadamy swoje oddziały w 67 krajach (a poprzez sieć firm partnerskich obecni jesteśmy  
w 100 krajach), w których usługi świadczy 4580 specjalistów. Na rynku polskim działamy od 1992 roku  
i jesteśmy jedyną spółką, która zarządza należnościami poprzez 4 linie biznesowe: ubezpieczenie należności, faktoring, 
informację handlową i windykację należności B2B. Więcej informacji: www.coface.pl  

 

Jeśli chcesz się uczyć od profesjonalistów,  
zdobyć konkretny zawód i do tego jeszcze zarobić, 

to wstąp do letniej Akademii Windykacji Coface Polska 
 

Zapraszamy młodych ambitnych ludzi, którzy chcą: 

 zdobyć ciekawy i przyszłościowy „fach”,   

 nauczyć się podstaw merytorycznych oraz specyfiki pracy w firmie windykacyjnej, 

 już podczas nauki zarobić konkretne pieniądze – Umowa Zlecenie, 

 rozpocząć współpracę w m/n firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i światowym, 

 korzystać z przywilejów (benefitów) pracowniczych: opieka medyczna, karta Benefit System, 
aromatyczna kawa, świeże owoce itp. 
 

MIEJSCE PRACY I NAUKI: 
Warszawa (West Station przy Dworcu Zachodnim). 
Bez problemu dotrzesz do domu i w każde inne miejsce 
 
FORMA WSPÓŁPRACY: 
 umowa zlecenie 

 
JEŚLI MASZ: 

 gotowość do nauki w aktywnym i dynamicznym środowisku, 

 chęć poznania realnych i prawdziwych meandrów pracy w windykacji, 

 status studenta 2/3-go roku kierunków prawniczych lub finansowych będzie dodatkowym atutem, 

  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

  zainteresowania pracą w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie. 
 

 
OFERUJEMY: 

  naukę i pracę w młodym zespole, w firmie o międzynarodowym zasięgu, 

  możliwość zdobycia doświadczenia w przyszłościowej branży, 

  szkolenia produktowe i opiekę doświadczonego Eksperta, 

  perspektywy rozwoju i zatrudnienia w przyszłości na umowę o pracę.  
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883” 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są spółki z grupy Coface Polska z siedzibą przy al. Jerozolimskich 142 A (02-305) w 
Warszawie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. W przypadku 
wyrażenia zgody Pani/ Pana dane osobowe będą również zarchiwizowane i przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji. Więcej informacji na 
temat przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy znajduje w naszej polityce KLIKNIJ TUTAJ” 

http://www.coface.pl/
http://www.coface.pl/O-nas/Coface-w-Polsce/polityka-rekrutacyjna

