
 

 
Parker Hannifin Manufacturing Poland, to światowy lider w technologii napędów i sterowań, 
dostarczający zaawansowane technicznie rozwiązania dla rynków mobilnych, przemysłowych  
i lotniczych; poszukuje do zakładu produkcyjnego w Siechnicach ambitnego oraz chcącego poszerzać 
swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie 

PRAKTYKANTA DO DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO 

 

Miejsce pracy:  
Siechnice  
 
Dojazd z Wrocławia 
autobusem 900L i 901 
przyst. Siechnice – Staszica 
 

Aplikacje, zawierające 
następującą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
okres 2 lat dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. 
U. Nr 133 poz. 883).” 

z zaznaczeniem stanowiska, 
prosimy przesyłać pod adres:  

Parker Hannifin Manufacturing 
Poland sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskiego 16 
55-011 Siechnice  lub  

rekrutacja@parker.com 
 

 
 
 

Jeśli: 
 jesteś samodzielny i lubisz pracę z ludźmi 

 studiujesz zarządzanie, administrację, psychologię lub inne pokrewne kierunki 

 interesują cię zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi 

 masz łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych 

 potrafisz obsługiwać pakiet MS Office 

 jesteś dostępny/-a 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) 

 
Chcesz w dziale administracji:  
 

 brać aktywny udział w zadanich działu administracyjnego, w tym m.in. dbać 

o prawidłowy przebieg procesów, dokumentów 

 być odpowiedzialnym za bezpośrednią i telefoniczną obsługę pracowników i klientów 

zewnętrznych 

 prowadzić korespondencję, ewidencje 

 zapenić prawidłowy serwis naszych gości  

 brać udział w aktualnych projektach działu administracyjnego 

DOŁĄCZ DO NAS!  

Przygotowaliśmy dla Ciebie: 
 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku 

 ciekawą, trzymiesięczną oraz płatną praktykę w ramach umowy o praktyki 

absolwenckie 

 kantynę pracowniczą z dofinansowanymi posiłkami  

 miłą i przyjazną atmosferę 

 

Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem!  

CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ: rekrutacja@parker.com  

 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, praktykę może podjąć 
osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie 
ukończyła 30. roku życia. 
 
 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


