
 

Dołącz do naszego zespołu jako Stażysta w Dziale HR 
Miasto: Krosno 

 

Zrób krok w stronę swojej kariery zawodowej!  
 
Dołącz do zespołu, będącego profesjonalnym wsparciem dla Zarządu i innych działów Spółki. 
Pod okiem doświadczonych specjalistów skonfrontuj teorię z praktyką. Poznaj od podstaw obowiązki  
związane z obszarem Kadrowym – wspierając zespół w codziennych zadaniach i ucząc się specyfiki pracy  
w danym obszarze. Jeśli chcesz wchodzić w świat HR w atmosferze pełnej wzajemnego  
szacunku i pozytywnego nastawienia do pracy – czekamy na Twoją aplikację.  

 

 

 Na co dzień    

będziesz się   

zajmował/a: 
 

 

 

 

  

 

Oczekujemy    

od Ciebie: 

 

 

 

 
 

  

 

 Archiwizacją dokumentów 

 Prowadzeniem dokumentacji kadrowej pracowników tj. zakładanie akt osobowych 

 Wprowadzaniem danych do systemu 

 Weryfikacja ewidencji czasu pracy, 

 Wsparciem w codziennych obowiązkach działu 

 

 Wykształcenia średniego lub w trakcie studiów na kierunku księgowość, ZZL lub 

pokrewne związane z kadrami i płacami;  

 Znajomości programów Pakietu Office (Word, Excel); 

 Staranności i odpowiedzialności; 

 Chęci nauki oraz zaangażowania w wykonywaną pracę; 
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Wyślij swoje CV i dołącz do zespołu Innergo Systems: rekrutacja@innergo.pl 

W temacie e-maila wpisz: nazwę stanowiska i miasto  

 

 

 

 
 

Zapewnimy Ci:  
  

               

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
 
Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w przedstawionej przeze mnie ofercie pracy przez Innergo Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 (KRS: 0000329441) przez 
okres maksymalnie 9 miesięcy, w celu realizacji procesu rekrutacji. Mam świadomość, że podanie danych osobowych nie jest  wymogiem prawnym. 
Poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, prawie do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, 
przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu 
nadzorczego. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem." 

 

 Staż w nowoczesnej organizacji; 

 Przyjazną atmosferę pracy; 

 Możliwość doskonalenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego; 

 Wsparcie zespołu; 

 Niezbędne narzędzia pracy; 

 Możliwość dalszej współpracy po zakończeniu stażu. 
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