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Oferta praktyk dla studentów 
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Zapraszamy do udziału w programie płatnych praktyk zawodowych organizowanych 
przez Grupę Kapitałową GreenPL, w której skład wchodzą m.in.: Green Energy S.A, 
Green Convert oraz OnlineExpo. 

Poniżej przedstawiamy profile firm, do których chcemy zatrudnić praktykantów. 

 

 

 

 

 

- tworzenie 
dokumentacji 
projektowej, 

- dostawa urządzeń 
energetycznych, 

- realizacja gotowych 
farm wiatrowych i 
solarnych,  

- finansowanie 
inwestycji, 

- dotacje unijne. 

- konwersja pojazdów z 
napędem spalinowym 
na elektryczny, 

- sprzedaż samochodów 
elektrycznych, 

- tworzenie krajowej 
sieci konwersji 
pojazdów, 

- wdrażanie 
najnowszych 
technologii, 

- systemy ładowania i 
monitorowania. 

- nowoczesne 
oprogramowanie, 

- e-marketing/reklamę, 

- projektowanie 
urządzeń i aplikacji 
mobilnych, 

- tworzenie systemów 
monitoringu, 

- rozwiązania sieciowe. 

 

 

Od kandydatów wymagamy: 

- kreatywności i chęci do nauki, 
- umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów, 
- dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania, 
- dobrej znajomości pakietu MS Office, 

a także zainteresowania branżą pokrewną z działalnością danej firmy. 
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W ramach praktyk oferujemy: 

- możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie I poznania 
środowiska pracy, 

- udział w interesujących projektach realizowanych w Polsce i za granicą, 
- szansę na wykazanie się inicjatywą i kreowanie nowych rozwiązań, 
- możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, 
- szanse na zatrudnienie oraz gratyfikację finansową dla osób wyróżniających 

się. 

 

Liczba miejsc – 9 osób 

Aplikację zawierającą CV oraz list motywacyjny z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych prosimy przesyłać na adres m.schabek@greenpl.org.

Uprzejmie informujemy, iż niepełne aplikacje nie będą rozpatrywane. Jednocześnie 
zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:               
22 424 95 80/82/83/84. 
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