
 

 
Płatny Staż w Branży OZE: Project Management Assistant z Angielskim, 
Warszawa 
 
 
FIRMA: 
Klientem jest europejska grupa inżynieryjna i inwestor specjalizujący się od ponad 15 lat w energetyce 
odnawialnej, głównie energetyce wiatrowej i fotowoltaice, który działa w 7 europejskich krajach, oraz 
ma ambitne plany inwestycyjne na najbliższe lata na innych kontynentach. 
Z uwagi na niedawne uruchomienie biura polskiego, przejęcie projektów oze i długofalową strategię 
rozwoju w Polsce, szukamy teraz Asystenta/ki ds. Zarządzania Projektami. Osoba na tym stanowisku 
będzie początkowo wspierać zespół projektowy w zadaniach administracyjnych, tworzeniu raportów 
etc. Staż oferuje możliwość dla osoby zainteresowanej tematyką oze, aby zdobyć pierwsze 
doświadczenie u boku doświadczonych menedżerów z branży, w szybko-rozwijającej się 
międzynarodowej grupie. 
Chętnie nawiążemy współpracę ze studentem. Biuro mieści się centrum Warszawy, w okolicach stacji 
Metro Politechnika. 
 
WYMAGANIA: 

• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie 

• mile widziane zainteresowanie tematyką energetyki odnawialnej 

• mile widziana podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami 

• mile widziane aplikacje studentów kierunków związanych z odnawialnymi źródłami energii 
(ochrona środowiska, inżynieria środowiska itd.) 

• dodatkowym atutem będzie znajomość systemów GIS i programu AutoCAD 
 
OFERUJEMY: 

• płatny, roczny staż w branży odnawialnych źródeł energii 

• możliwość zaznajomienia się z branżą OZE, procesem rozwoju projektów wiatrowych  
i fotowoltaicznych 

 
Osoby zainteresowane prosimy o aplikację z CV na adres: contact@ecoa-partners.com 
 
 
G&P Executive i ECOA Partners są nazwami handlowymi Integraal Solutions sp. z o. o., Śniadeckich 18/5; 00-656 Warszawa; 
NIP: 701-027-42-40; KRS: 0000372441. 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Integraal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że Administratorem danych jest Integraal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w  00-656 Warszawa przy ul. Śniadeckich 
18/5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych 
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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