DEKRA Polska, z siedzibą w Warszawie, reprezentuje w Polsce międzynarodowy koncern
DEKRA SE ze Stuttgartu, który działa na rynku usług motoryzacyjnych od 1925 r.
Obecnie koncern DEKRA ma przedstawicielstwa w ponad 50 krajach: w Europie, Ameryce
Północnej i Południowej oraz w Chinach.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy osoby na stanowisko :

Praktykant w zespole szkoleń
Warszawa

Zakres praktyk:
•
•
•

Organizacja szkoleń otwartych oraz dedykowanych realizowanych przez Spółkę
DEKRA Polska
Tworzenie materiałów szkoleniowych (podręczniki, konspekty, handout’y itp.)
Wspieranie Działu Szkoleń DEKRA w bieżącej pracy

Wymagania:
•
•
•
•
•

Status studenta uczelni wyższej
Znajomość obsługi programów pakietu MS Office
Rzetelność, dokładność
Chęć do pracy
Odpowiedzialność

Oferujemy:
•

•
•

Poznanie w jaki sposób działa światowy lider w zakresie bezpieczeństwa i szkoleń w
obszarze rozwoju kompetencji technicznych w przemyśle, motoryzacji i transporcie,
budownictwie oraz systemach zarządzania (szkolenia ISO)
Zdobycie kierunkowego doświadczenia zawodowego
Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu otwartym organizowanym w Warszawie
przez DEKRA Polska. Udział w szkoleniu i zdanie testu umożliwia zdobycie
kwalifikacji auditora wewnętrznego lub pełnomocnika ds. systemów zarządzania.
Wartość jednego szkolenia dla kandydatów na auditorów lub pełnomocników to koszt
3 012 zł brutto

•

Unikalną możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia dotyczącej zarządzania na
podstawie polskich i międzynarodowych standardów

•

Elastyczne godziny pracy pomiędzy 7.30 a 17.00. Godziny praktyk zostaną ustalone
wspólnie pomiędzy Studentem, Uczelnią i DEKRA

•

Miłą atmosferę w pracy

•

Praca w biurze, w siedzibie DEKRA Polska w Warszawie. Przed przystąpieniem do
praktyk DEKRA kieruje kandydata na badania medycyny pracy

Osoby zainteresowane spełniające wymienione kryteria, prosimy o przesłanie CV na adres
rekrutacja@dekra-certification.pl.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych
przeze mnie dokumentach, przez DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z
procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i podobnymi, organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam także zgodę na
udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy DEKRA do celów związanych z
prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji”
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa. Informujemy, że kandydatowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
Informujemy, że dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych w ciągu najbliższych
12 miesięcy i w tym celu włączone zostaną do zbioru danych kandydatów do pracy.

