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:

Staż w Dziale Rekrutacji
Miejsce pracy: 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 Internetu Rzeczy (IoT), zautomatyzowanego prowadzenia samochodów, aplikacji Smart Home, dzięki innowacyjnym pomysłom stale
wyznaczamy nowe standardy, tak by stworzyć zintegrowaną przyszłość. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym
świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?
Zapraszamy jeżeli chcesz:

Co Cię wyróżnia:






Brać czynny udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska
IT ucząc się od specjalistów. Do Twoich obowiązków będzie
należało m. in :










dbanie o bazę kandydatów,
przeprowadzanie wywiadów telefonicznych,
umawianie spotkań,
odpowiedzialność za procesy rekrutacyjne stażystów

Uczestniczyć w organizacji onboardingu/szkoleń wstępnych
nowych pracowników
Brać udział w wewnętrznych projektach na potrzeby działu HR
Poznać specyfikę pracy w międzynarodowej korporacji –
będziesz mieć możliwość posługiwania się j. angielskim
przy codziennych zadaniach
Dołączyć do zespołu składającego się z energicznych i otwartych
osób

Więcej o stażach
w Bosch

Co Cię czeka:












Pasjonujesz się obszarem HR
Jesteś studentem 3-4 roku studiów zaocznych (np.
związanych z kierunkami społecznymi)
Posiadasz doświadczenie korporacyjne
Bardzo dobrze znasz j. angielski
Twoja dostępność wynosi min. 35h tygodniowo
Ważny jest dla ciebie team spirit 
Angażujesz się w powierzone ci zadania

Płatny staż w oparciu o umowę zlecenia (minimum 6 miesięcy)
Elastycznie podejdziemy do współpracy w okresie sesji tak, byś
miał/a możliwość przygotowania się do egzaminów
Dofinansowanie do posiłków w naszej kantynie
Interesujące i rozwijające zadania
Dynamiczne środowisko pracy z przyjazną atmosferą

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą linku: https://link.do/OGMbV

