Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
to spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. W okresie transformacji
uratowaliśmy tysiące miejsc pracy unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś
jesteśmy dynamiczną firmą, która zajmuje się innowacjami, restrukturyzacją i inwestycjami.
Mamy bogaty portfel spółek, zarządzamy dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Różnorodność projektów, jakimi się zajmujemy sprawia, że praca u nas to wyjątkowe
wyzwanie. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów
i ekspertów.
Praktykant/ka w Biurze Rozwoju i Innowacji (obszar prawny)
Szukamy osoby, która w ramach praktyk wspomoże swoją pracą codzienną realizację
zadań zespołu prawników z Biura Rozwoju i Innowacji (praca przy licznych projektach
Biura na rzecz rozwoju innowacji).
1. Jesteś studentem/ką (lub niedawnym/ą absolwentem/ką) i z powodzeniem
ukończyłeś/aś co najmniej 3 rok prawa?
2. Oceniasz swoją wiedzę z prawa cywilnego i prawa spółek jako co najmniej
dobrą? Prawo zamówień publicznych też nie jest Ci tak zupełnie obce?
3. Swobodnie (min. poziom B2) komunikujesz się w języku angielskim?
4. Przygotowywanie pism i procedur wydaje Ci się ciekawym zajęciem?
5. Lubisz wyszukiwać informacje? Nie masz też problemu z ich wybieraniem,
przetwarzaniem i przechowywaniem w bazach danych?
6. Do tego jesteś odpowiedzialny/a i dokładny/a?
Odpowiedziałeś/aś twierdząco na powyższe pytania? Bardzo możliwe, że to Ciebie teraz
szukamy!
Jeśli chcesz się rozwijać wspierając ciekawe innowacyjne projekty przez minimum 20 godzin
to wyślij swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@arp.pl do 18 kwietnia 2017 roku. W tytule
maila wpisz BIR/11s/2017.
Ze swojej strony oferujemy:


2-miesięczne płatne praktyki (od 4 maja 2017 roku),



pracę w fajnym zespole w nowoczesnym biurze w centrum miasta,



możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w dużej spółce.

Prosimy o CV oraz o krótkie (maksymalnie 5 zdań) uzasadnienie, dlaczego chcesz
odbyć u nas swoje praktyki. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

