
Czym będziesz się zajmować:

•  wsparcie w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (uzupełnianie dokumentacji, archiwizacja) oraz wsparcie 
   w obsłudze kadrowej kandydatów i pracowników,
•  aktualizowanie bazy danych pracowników,
•  pomoc przy sporządzaniu raportów, zestawień kadrowych i płacowych, prezentacji,
•  pomoc przy Onboardingu nowych pracowników,
•  udział w organizacji wewnątrz�rmowych eventów.

Jeśli rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny a zagadnienia HR są Twoją pasją i chcesz je poznać z praktycznej 
strony to zapraszamy do odbycia praktyk w dziale HR w SEC Sp. z o.o. Jesteśmy firmą energetyczną, zajmują-
cą się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła w Szczecinie i regionie oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii 
elektrycznej do odbiorców w kraju. Należymy do niemieckiego koncernu E.ON.

Nasze oczekiwania:

•  mile widziane student lub absolwent kierunków administracja, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, 
   socjologia, itp.,
•  chęć poznania codziennej pracy Działu Personalnego,  zainteresowanie procesami HR,
•  znajomość MS O�ce na poziomie praktycznym,
•  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
•  zdolności analityczne, dokładność i skrupulatność.

Chcemy Ci zaoferować:

•  płatne praktyki w oparciu o umowę zlecenie (3 miesiące),
•  możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w zakresie HR,
•  praktyczną wiedzę w zakresie administracji kadrowej, 
•  możliwość czynnego uczestniczenia w bieżących projektach zespołu.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

PRAKTYKANT W DZIALE HR

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl..

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat. 

Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


