
CHCESZ ZADBAĆ O SWOJĄ KARIERĘ?

Zapraszamy do Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - jednej z fabryk największego 
koncernu automotiv na świecie. Tu wszystko nabiera rozpędu. Nabierzesz go i TY! 

STAŻYSTA W DZIALE PLANOWANIA
Miejsce pracy: Polkowice, woj. dolnośląskie

JAK O CIEBIE ZADBAMY?

DOFINANSOWANIE 
DO KARTY 

MULTISPORT

WYNAGRODZENIE 
ZASADNICZE I  ROK         

OD 5186  ZŁ BRUTTO
DO 5437 ZŁ BRUTTO

MOŻLIWOŚCI 
ROZWOJU

OPIEKA MEDYCZNA 
I REHABILITACYJNA NA 

TERENIE ZAKŁADU

CZYM BĘDZIESZ SIĘ 
ZAJMOWAĆ?

PASUJESZ DO NAS JEŚLI 
POSIADASZ…

 Techniczna i finansowa ocena
prognozowanych zmian produktów
infrastrukturalnych i budowlanych

 Praca z rysunkiem technicznym w 
obszarze budynku i infrastruktury

 Planowanie nowych i optymalizacja 
istniejących procesów infrastrukturalnych

 Prowadzenie lub udział w powierzonych 
projektach

 Realizacja specjalnych zadań oraz funkcji 
przydzielanych przez przełożonego w 
ramach funkcjonowania działu

 Praca w programie AutoCad i Bentley 
Microstation. 

 Opracowywanie dokumentacji w procesie 
zakupowym

 Weryfikacja ofert zakupowych pod 
względem technicznym

 Status studenta lub absolwenta  z tytułem 
co najmniej licencjata lub inżyniera na 
kierunku budownictwo 

 Znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska

 Bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych 
oraz tworzenia prezentacji

 Znajomość pakietu MS-Office w praktyce
 Znajomość języka niemieckiego lub 

angielskiego na poziomie komunikatywnym     
(min..B1)

 Umiejętność współpracy w zespole,
komunikatywność 

 Zdolność analitycznego i logicznego myślenia 
 Chęć rozwoju 
 Dobrą organizację czasu pracy
 Chęć podejmowania nowych wyzwań

Oferty zawierające CV i list motywacyjny, prosimy kierować na adres mailowy: staz@vwmp.pl 
z dopiskiem „Stażysta w dziale  planowania” do dnia 24.03.2023r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

HOME OFFICE
UMOWA O PRACĘ 

NA MAX.  33 MIESIĄCE

ELASTYCZNY 
CZAS PRACY

IMPREZY 
INTEGRACYJNE 

I EVENTY 
TEMATYCZNE

PRZYJAZNA 
ATMOSFERA


