
Zainteresowane osoby prosimy o aplikację on-line, klikając link: 

http://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Stazysta_w_Dziale_Personalnym/4820-2879-27-in1-1581.html   

lub przesłanie CV mailem na adres: rekrutacja@cargotec.com 

W temacie emaila proszę wpisać nazwę stanowiska oraz numer referencyjny ogłoszenia. 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych 

dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 

 
 

 

twitter.com/kalmarglobal                 facebook.com/kalmarglobal                 linkedin.com/company/Kalmar               youtube.com/kalmarglobal 

Kalmar jest liderem w zakresie produkcji maszyn do przeładunku kontenerów oraz automatyki portowej. Zaopatrujemy w nasze 
maszyny: operatorów portowych i terminalowych, centra dystrybucji oraz przemysł ciężki. www.kalmarglobal.com 
Kalmar jest częścią koncernu Cargotec, którego sprzedaż w 2014 wyniosła 3.4 mld EUR.  Obecnie zatrudniamy ok. 11,000 
pracowników. Firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Helsinkach. www.cargotec.com  
Budowa naszej montowni w Stargardzie Szczecińskim została uznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych za największą zagraniczną inwestycję w 2009 roku. W 2013 roku otworzyliśmy kolejny zakład montażowy 
w Stargardzie. 

Obecnie poszukujemy kandydatów/ kandydatek na stanowisko: 

Stażysta w Dziale Personalnym 
Miejsce pracy: Stargard Szczeciński 

Nr Ref: STP/11/15 

Zadania: 

 Wsparcie w realizacji procesów rekrutacyjnych 

 Organizacja i prowadzenie wybranych szkoleń dla nowych pracowników  

 Pomoc przy planowaniu, organizacji i ocenie efektywności szkoleń 

 Współpraca ze szkołami/uczelniami oraz instytucjami rynku pracy 

 Udział w aktualnie prowadzonych projektach HR 

 Reprezentacja firmy na targach pracy 

 Pomoc w bieżących pracach administracyjnych  

 

Idealny kandydat: 

 Wykształcenie wyższe związane z HR 

 Min. dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny 

 Znajomość  MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 Sumienność, rzetelność i zaangażowanie 

 Entuzjazm i motywacja do zdobywania doświadczeń zawodowych 

 

Oferujemy: 

 Płatny staż  

 Nowoczesne narzędzia pracy 

 Szansę uczestnictwa w rozwoju stabilnej organizacji opartej na wysokich standardach 

 Inspirujące wyzwania i możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy 

 Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze 

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.kalmarglobal.com 
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