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Stażysta w Dziale Technicznym
Hilti (Poland) Sp. z o.o.
Kogo szukamy?

Szukamy pełnej energii i zaangażowania osoby, która jako stażysta dołączy do naszego Działu
Technicznego.
Kim jesteśmy?
Kto nie miał wcześniej do czynienia z naszą branżą, mógł o nas nie słyszeć. Dostarczamy
innowacyjne narzędzia, technologie, oprogramowanie i usługi dla globalnej branży budowlanej.
Jesteśmy dumni z naszego liczącego 75 lat dziedzictwa oraz międzynarodowej renomy naszych
Informacje o
przełomowych produktów i pierwszorzędnych usług. Nasza firma, zatrudniająca 23 000 osób w
firmie
ponad 120 krajach, to idealne miejsce, by zaprezentować się z jak najlepszej strony, podnosząc
jednocześnie swoje umiejętności, rozwijając się zawodowo i kształtując karierę.
Na czym polega staż?
Podczas stażu staniesz się częścią Działu Technicznego, a także będziesz aktywnie wspierał
nasz Dział Sprzedaży. Do Twoich obowiązków będzie należało przygotowywanie projektów pod
kątem zastosowania innowacyjnych produktów i rozwiązań technicznych Hilti. Ponadto będziesz
odpowiedzialny za opracowywanie propozycji rozwiązań technicznych, a także będziesz mieć
okazję wykonywać specyfikacje techniczne.
W Dziale Technicznym będziesz mieć okazję projektować instalacje, wykorzystując najlepsze
Opis stanowiska
oprogramowanie oraz nasze innowacyjne produkty.
Co oferujemy?
Zapewnimy Ci umowę zlecenie z możliwością pozostania z nami na dłużej. Damy Ci możliwość
poznania pracy Działu Technicznego globalnej korporacji. Dzięki współpracy z nami poznasz jak
wygląda praca w międzynarodowej, prestiżowej firmie.

Wymagania

Dlaczego mam złożyć aplikację?
Nasz zespół to grono idealnie dobranych osobowości i w tym właśnie kryje się sekret
różnorodności, innowacyjności i produktywności naszej firmy. Dlatego nic nie szkodzi, jeśli nie
masz wcześniejszego doświadczenia. Masz okazję zwiększyć zakres swoich kompetencji oraz
nadać swojej karierze tempa. W Hilti każdy zawdzięcza swój sukces pracy zespołowej i
uzdolnieniom.
Oczekujemy od Ciebie:

•
•
•
•
•
•

Statusu studenta na kierunkach budownictwo, instalacje sanitarne bądź pokrewnych.
Chęci zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia swoich kompetencji.
Ambicji i wysokiej motywacji do pracy w dynamicznym, wymagającym środowisku.
Biegłej znajomości programu CAD.
Płynnej znajomości języka angielskiego.
Ponadto oczekujemy od Ciebie zapału, kreatywności oraz chęci współpracy.

Podczas jednego z pierwszych etapów rekrutacji poprosimy Cię o wykonanie zadania, które
pozwoli nam na poznanie Twoich technicznych uzdolnień.
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Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/stazysta-w-dzialetechnicznym_1354008.html

