Witaj w miejscu, gdzie pomysły
przekształcają się w innowacje.
www.bosch-career.pl

Let’s be remarkable.
Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako

Akademia HR@Bosch
Lokalizacja: Warszawa
Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych,
dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków- z nami
będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
Zarówno w obszarze elastycznego czasu pracy jak i nowoczesnego środowiska pracy, oferujemy swoim pracownikom dużo przestrzeni na
kreatywność. Wierzymy, że otwarty umysł to źródło pomysłów na produkty, które zwiększają komfort życia ludzi. Dołącz do nas!
Z myślą o ambitnych studentach, pełnych pasji do HR, utworzyliśmy szytą na miarę, roczną Akademię HR. Weź udział w rekrutacji na min. roczny
rotacyjny płatny staż w HR w 3 obszarach: Rozwój pracowniczy; Efektywna rekrutacja; Kadry, wynagrodzenia i benefity.
W każdym z tych obszarów, w ciągu 4 miesięcy, będziesz mieć okazję dogłębnie poznać procesy, standardy, zdobyć niezbędne umiejętności
pod okiem specjalistów-mentorów. Dołączysz do zaangażowanego zespołu, otwartego na współpracę i dzielenie się wiedzą, którą poznasz w
trakcie rekrutacji.

Zapraszamy, jeśli chcesz:






Mieć gwarancję, że dzięki stażowi zapoznasz się
praktycznie ze wszystkimi procesami HR w firmie, która
jest częścią międzynarodowego koncernu o wysokich
standardach HR
Poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne docelowo do
pracy w zespole HR, by wybrać odpowiednią dla Ciebie
ścieżkę rozwoju
Poznać organizację, zaznajomić się z funkcjonowaniem
firmy i jej procesami

Co Cię wyróżnia:








Pasja i zaangażowanie dotyczące obszaru HR
Student 3-4 roku studiów zaocznych (np. związanych z
kierunkami społecznymi/ekonomicznymi)
Mile widziane doświadczenie korporacyjne
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dyspozycyjność min. 35h/tydzień
Dokładność, wnikliwość, bardzo dobra organizacja pracy
własnej
Zdolność współpracy w zespole, komunikatywność

Co Cię czeka:







Przez 12 miesięcy będziesz zdobywać doświadczenie i jednocześnie otrzymasz wynagrodzenie
Elastycznie podejdziemy do współpracy w okresie sesji tak, byś miał/a możliwość przygotowania się do egzaminów
Dofinansujemy Twoje posiłki w naszej kantynie
Powierzymy Ci interesujące zadania, z potencjałem rozwoju
Wejdziesz w dynamiczne, międzynarodowe środowisko z przyjazną atmosferą pracy
Po zakończonym stażu otrzymasz certyfikat

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: https://tiny.pl/gzfs8

