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Budujemy innowacyjnie, bezpiecznie
i odpowiedzialnie. Zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju promujemy podejście, 
w którym najważniejszy jest człowiek.
Jako innowacyjny partner i ekspert dla klienta 

aktywnie rozwijamy rynek budownictwa w Polsce, 
wprowadzając nowe technologie i światowe 
rozwiązania. 

• wspieraniem Ekspertów HR w 
obszarach: szkoleń i programów 
edukacyjnych dla pracowników, 
wizerunku pracodawcy

• pomocą w przygotowywaniu 
materiałów szkoleniowych dla 
pracowników

• przygotowywaniem zestawień i 
raportów

• wspieraniem budowania wizerunku 
pracodawcy wśród studentów i 
profesjonalistów

• logistyką i organizacją szkoleń

• nie będziesz się zajmować parzeniem 
kawy i herbaty (chyba że dla siebie 😊)

• masz status studenta studiów 
magisterskich/ wieczorowych/ 
zaocznych (min. III rok) 

• jesteś osobą dyspozycyjną (w wymiarze
30h/tyg.)

• interesujesz się tematyką HR

• sprawnie posługujesz się językiem 
angielskim

• bardzo dobrze znasz MS Office

• lubisz pracować z ludźmi, jesteś osoba 
otwartą i komunikatywną

• cechujesz się samodzielnością, 
skrupulatnością, umiesz organizować 
pracę własną, planować zadania, 
ustalać priorytety

• mile widziane pierwsze doświadczenie 
zawodowe w dziale zasobów ludzkich

6 
miesięczny 
płatny staż

Udział w ciekawych 
międzynarodowych  

projektach HR

Współpracę z 
ekspertami HR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa, KRS: 0000033102, NIP: 7780001070, e-mail: odo@skanska.pl.

Skanska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe jako Kandydata w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych zamieszczone zostały w "Klauzuli informacyjnej dla Kandydatów" dostępnej tutaj.

www.skanska.pl/praca

Doskonały 
początek 
kariery 

zawodowej

Pracę hybrydową: 
praca zdalna / 
praca w 
nowoczesnym 
biurze SPARK
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