
 

 

NASZA MISJA: Sprzedajemy z pasją. Inspirujemy naszych Klientów. 

NASZE ZASADY: Aktywnie walczymy o sukcesy.                                      

NASZYMI ATUTAMI SĄ: Optymizm, dynamizm i siła płynąca z pewności siebie 

Jeśli interesuje Cię praca w międzynarodowym i pełnym wyzwań środowisku oraz chcesz 

zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności – zapraszamy Cię do Würth Polska. 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Stażysta w dziale HR 
Miejsce pracy: 

Warszawa Ursus 

O Nas: 

Istniejemy w Polsce od 26 lat i zatrudniamy ponad 560 osób, z których 230 pracuje z nami już 11 lat. 

Jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy dlatego osiągnęliśmy pozycję lidera w naszej branży w Polsce. 

Chcemy zatrudniać osoby zaangażowane, pozytywnie nastawione i konsekwentnie dążące do osiągania 

sukcesu. Würth jest rzetelnym pracodawcą, któremu zależy, aby pracownicy lubili swoją pracę i byli dumni z 

osiąganych wyników. Dzięki takiej polityce pracownicy chętnie wiążą się z firmą i pozostają z nami na długo. 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

• Wsparcie zespołu działu HR w realizacji codziennych obowiązków 

• Przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjny,  

• Wyszukiwanie kandydatów w wewnętrznej bazie oraz na portalach społecznościowych  

• Wsparcie administracyjne – umawianie spotkań z kandydatami, przygotowywanie harmonogramów 

procesów rekrutacji 

• Udział w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami 

Oczekiwania: 

• W trakcie studiów wyższych– psychologia, zarządzanie, ekonomia (mile widziani studenci 5-tego 

roku) 

• Zainteresowanie obszarem HR 

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

• Umiejętność organizowania czasu pracy, sumienność i dokładność 

Gwarantujemy Ci: 

• Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o międzynarodowym zasięgu  

• Szacunek do pracownika i efektywnej pracy 

• Przejrzyste zasady wynagradzania  
 

Naszą siłą są ludzie! Dołącz do nas! 

 

Wyślij swoje CV na adres: j.sieracka@wurth.pl 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 

Nr 133 poz. 833)". 


