
 
 
Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego JOBHOUSE (wpis do Krajowego 
Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 7097) do swojej nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 
we Wrzeszczu poszukuje ambitnej osoby do odbycia: 
   

PRAKTYKI HR 
  
Obowiązki: 
– Rejestracja kandydatów do pracy 
– Telefoniczne, mailowe i osobiste informowanie o aktualnych ofertach pracy 
– Umawianie osób na rozmowy kwalifikacyjne 
– Przekazywanie informacji zwrotnych kandydatom 
– Pomoc w poszukiwaniu pracowników tymczasowych 
– Uczestnictwo w targach pracy 
– Uzupełnianie bazy danych 
– Pomoc w administracji kadrowo-płacowej 
– Zamieszczanie ogłoszeń o pracę 
  
Wymagania: 
– Pracowitość 
– Dyspozycyjność 
– Zaangażowanie 
– Obowiązkowość 
– Entuzjazm 
– Umiejętność pracy pod presją czasu 
– Mile widziani studenci psychologii lub zarządzania 
– Mile widziane prawo jazdy kategorii B 
– Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
– Mile widziane doświadczenie w obsłudze Klienta (telefonicznej lub bezpośredniej) 
  
Oferujemy: 
– Bezpłatne 3-miesięczne praktyki HR 
– Możliwość późniejszego zatrudnienia w naszej firmie 
– Zaświadczenie o odbyciu praktyk 
– Miłą atmosferę pracy 
– Praktyki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, możliwość dopasowania 
 grafiku 
– Możliwość zdobycia wiedzy z zakresu HR  
  
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające podane przez nas wymagania prosimy  
o przesłanie CV oraz kilku słów, dlaczego jest Pan/i odpowiednim kandydatem  
na to stanowisko, na adres: gdansk@jobhouse.pl z podaniem nr ref. PRAK/HR/GDA.  
  
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Jobhouse  

Sp. z o.o. z siedzibą na al. Grunwaldzkiej 31, 80 – 241 Gdańsk moich danych osobowych w celu 
pośrednictwa pracy (posiadanie i przetwarzanie danych osobowych oraz ich udostępnianie klientom  

w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu 
wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawach do poprawiania, dostępu 

i ochrony tych danych. Informujemy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest Jobhouse 
Natalia Bogdan z siedzibą na al. Grunwaldzkiej 31, 80 – 241 Gdańsk (nr wpisu do rejestru agencji 

zatrudnienia: 7097), gdzie zbierane są i zabezpieczane dane”. 
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