
 

 

 

 

Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing 
precision-engineered solutions for a wide variety of mobile, industrial and aerospace markets. The company employs 
approximately 58,000 people in 49 countries around the world.Parker’s engineering expertise and broad range of core 
technologies uniquely positions the company to solve some of the world’s greatest engineering challenges. By partnering 
with customers, Parker improves their productivity and profitability and seeks new ways to solve humanity's biggest 
challenges 

Parker Hannifin ESSC poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

Praktykant w dziale personalnym 

 

Zainteresowała Cię nasza propozycja? 
Prześlij swoją aplikację na adres: 

 

rekrutacja_essc@parker.com  
z dopiskiem – praktyki w dziale personalnym 

 

Na aplikcje czekamy do 03.11.2018 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 

internetowej: 

http://essc.parker.pl/ 
 

 

 

Parker is dedicated to compliance with all 
applicable laws and regulations relating to the 
collection, use, transfer and retention of Personal 
Data, including the laws of the United States of 
America, the European Union (including EU 
Regulation 2016/679 referred to as the “General 
Data Protection Regulation”) and those of other 
countries or regions where Parker conducts 
business. 
 

 

 
 

Zapraszamy na praktyki, dzięki którym: 
 
• zgłębisz tajniki procesów HRowych w międzynarodowej 
korporacji, 
• udoskonalisz znajomość języka angielskiego (min. B2) w 

codziennych kontaktach z pracownikami i kandydatami, 
• rozwiniesz posiadane kompetencje interpersonalne biorąc udział 

w rozmowach kwalifikacyjnych i rekrutacjach grupowych, 
• wykorzystasz świetną organizację pracy i samodzielność w 

projektach Employer Brandingowych oraz rekrutacyjnych, 
• zaczerpniesz praktycznej wiedzy w zakresie prawa pracy oraz 

administracji kadrowej,  
• spędzisz 3 m-ce w przyjaznej i otwartej atmosferze, 
• poszerzysz wiedzę zdobytą na studiach (Psychologia, ZZL, 

Socjologia, Pedagogika, Administracja itp.), 
• weźmiesz udział w dodatkowych szkoleniach, spotkaniach 
integracyjnych, konkursach firmowych, 
• zarobisz na swoje drobne przyjemności. 

 
 

Nie wymagamy od Ciebie doświadczenia ani zakończonych 
studiów, wszystkiego nauczymy Cię na miejscu ☺ 

 
 

Spośród wysłanych zgłoszeń wybierzemy te, które w 

największym stopniu spełniają oczekiwania związane ze 

stanowiskiem i skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 

 

http://essc.parker.pl/


 

 

 

 


