
 
 

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Stażysta / Stażystka. 
 

 
STALWART MANACUS tworzy zespół ekspertów skutecznie wykorzystujących narzędzia z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2006 roku wspieramy przedsiębiorstwa w zwiększaniu efektywności 
działania poprzez dobór odpowiednich ludzi i ich rozwój. Wykorzystujemy doświadczenie i swoje 

mocne strony w praktyce, współpracując z organizacjami z całej Polski. Wśród naszych Klientów są 

firmy duże i średnie, reprezentujące sektory gospodarki takie jak przemysł, handel, finanse, IT. 
  

 
 Zakres obowiązków : 

 Prace administracyjne w bazie danych (aktualizowanie, porządkowanie) 

 Realizacja zadań związanych z Opiekunem Merytorycznym 

  

Oczekiwania : 
 Zainteresowanie zagadnieniami z zakresu Human Resources 

 Dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo (3 dni w tygodniu) 

 Umiejętność dobrej organizacji pracy 

 Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office  

 Umiejętność działania pod presją czasu 

 Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych 

 Nastawienie na realizację założonych celów   

 Swobodna komunikacja w jęz. angielskim 

 

Oferujemy : 
 Możliwość odbycia stażu zawodowego w dobrym, doświadczonym zespole profesjonalistów 

 Pracę zdalną 

 Pracę w przyjaznej atmosferze 

 Szkolenia wdrażające pod okiem Opiekuna Merytorycznego 

 Staż płatny 

  

 
W czasie stażu w STALWART MANACUS będziesz miał/a możliwość poznania charakteru pracy w 

agencji headhunterskiej i nauczenia się podstawowych metod pracy. Osobom, które uzyskają 

pozytywną ocenę umożliwiamy dalszy rozwój i kontynuację kariery zawodowej w Stalwart Manacus. 
 

 
Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie cv w naszej bazie kandydatów:  

www.stalwart-manacus.pl / Prześlij swoją aplikację / Wypełnij formularz 

lub przesłanie cv na adres: rekrutacja@stalwart-manacus.pl 

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:  
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych 

dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Stalwart Manacus, ul. Słowiańska 33/8, 50-234 

Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 

zm.)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel 

ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że 

zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania." 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

http://www.stalwart-manacus.pl/
mailto:rekrutacja@stalwart-manacus.pl

