
NASZA OFERTA

# aTRAKCYJNA ścieżka kariery

WIZJE ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ

Jako Trakcja PRKiI S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inży-
nieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,
• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,
• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową
• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,
• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu 

Łódź Fabryczna
• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.
• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

PODZAS PRAKTYK, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŻELI JESTEŚ: 

Administratorem danych osobowych jest Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-807) przy Al. Jerozolimskich 100. Podanie da-
nych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych 
oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone  
w Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

DOŁĄCZ DO NAS

Płatne, 10-tygodniowe praktyki wakacyjne;

Współpraca w ramach umowy cywilno-prawnej;

Możliwość zdobycia wiedzy branżowej, unikalnych 
i pożądanaych na rynku pracy umiejętności;

Profesjonalne wsparcie i mentoring opiekuna prak-
tyk i przyjaznego zespołu;

Pisemne referencje po zakończeniu współpracy;

Możliwość stażu lub stałego zatrudnienia i szkole-
nia w kierunku eksperckim.

Praktyki w Warszawie i udział w modernizacji 
dwóch ważnych stacji kolejowych – Warszawa 
Okęcie oraz Warszawa Główna Osobowa

Kontrakt kolejowy Warszawa Okęcie o wartości 
380 mln zł.

REKRUTACJA@GRUPATRAKCJA.COM

W związku z realizacją kolejnego kontraktu obecnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Praktykant/Praktykantka 
(kontrakt drogowy)

Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie  

Prace administracyjne i wsparcie biura bu-
dowy w codziennych obowiązkach;

Sporządzanie, dystrybucję oraz 
archiwizowanie dokumentacji 
kontraktowej;

Prowadzenie ewidencji czasu 
pracy pracowników na budo-
wie;

Rejestrowanie i kontrola realiza-
cji umów z kontrahentami;

Wsparcie w innych czynnościach nie-
zbędnych do realizacji kontraktu.

Studentem lub absolwentem kierunku 
administracja;

Pasjonatem, który chce pracować  
w branży budowlanej;

oraz

Chcesz zdobywać wiedzę i doświadcze-
nie pod okiem doświadczonego mentora;

Cechuje Cię sumienność i rzetelność  
w wykonywaniu przydzielonych zadań  
i obowiązków;

Chętnie wykazujesz się inicjatywą wła-
sną i proponujesz rozwiązania.


