
 

Jeśli jesteś studentem/ką, który/a chciałby/aby zapoznać się z funkcjonowaniem Działu ZZL i Szkoleń, 

prowadzić rekrutacje lub podpatrywać jak Trenerzy tworzą szkolenia, zaaplikuj do Nas! 

Obecnie poszukujemy: 

Praktykanta/ki w Dziale ZZL i Szkoleń 

 

Oferujemy praktyki bezpłatne, ale podczas ich trwania: 

- zapewnimy Ci zdobycie zarówno wiedzy merytorycznej jak i praktycznego doświadczenia w obszarze    

HR, w różnorodnych projektach takich jak oceny Pracownicze, działania EB oraz prowadzenie 

rekrutacji zarówno na stanowiska sprzedażowe jak i specjalistyczne! 

- będziesz miał/a okazję spędzić niejeden dzień ze Specjalistą oraz poznać jakie ciekawe zadania z   

obszaru HR i Szkoleń są przez niego realizowane  

- dostosujemy program praktyk do Twoich wymagań – na początku praktyki określamy Twoje 

oczekiwania, a potem postaramy się im sprostać! 

- zapewnimy Ci elastyczne godziny praktyk – Ty mówisz, kiedy możesz nas wspierać w zadaniach! 

- Opiekun będzie służył Ci pomocą i radą względem realizowanych przez Ciebie zadań przez cały czas 

trwania praktyki 

- będziesz miał/a możliwość pogłębienia wiedzy dzięki dostępowi do firmowej Biblioteki zawierającej 

literaturę branżową oraz specjalistyczną z tematów, które Cię interesują  

- a dodatkowo, po zakończeniu praktyk postaramy się abyś otrzymał/a od nas pozytywne referencje  

 

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny m.in. za: 

- wsparcie Specjalistów w realizacji poszczególnych projektów z obszaru HR i Szkoleń 

- wsparcie w realizacji programów szkoleniowych i procesów rekrutacyjnych na stanowiska 

sprzedażowe oraz specjalistyczne  

- przygotowywanie raportów na potrzeby działu  

- udział w organizowanych sesjach AC/DC (*Assessment/Development Center ) 

 

Jeśli więc potrafisz dobrze organizować własną pracę, jesteś komunikatywny i otwarty na nowe 

doświadczenia – zaaplikuj za pomocą formularza:  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=84dab4ef34c74fde97e6

20c1c2a33a73  

A jeśli interesują Cię praktyki w innym dziale, napisz do nas na adres: rekrutacja@neonet.pl, 

przesyłając swoje CV i nazwę działu, w którym chciałbyś się rozwijać. 

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym udzielam zgody NEONET S.A. na przetwarzanie moich 

danych osobowych, znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją 

zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że otrzymałem informacje, o których mowa w art. 13 

RODO (obowiązek informacyjny administratora danych)” 
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