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Obecnie ponad 16 tysięcy pracowników tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne w pięciu dywizjach naszej korporacji: Metall, 
Controls, Defence, Aerosystems i Metering. Diehl Controls jest czołowym, międzynarodowym producentem i dostawcą urządzeń 
sterujących dla sprzętów gospodarstwa domowego, wykorzystujących energooszczędne rozwiązania oraz systemy komunikacji 
bezprzewodowej. Złóż aplikację w firmie Diehl i dołącz do grona osób tworzących fascynujące technologie. Znajdź z nami swoją 
wyjątkową ścieżkę kariery zawodowej w dobrze prosperującym oraz zorientowanym na przyszłość przedsiębiorstwie.    

 

Obecnie poszukujemy do naszego oddziału we Wrocławiu osoby na stanowisko: 

Wsparcie ds. HR 
szukamy właśnie Ciebie! 

 

Będziesz odpowiedzialny/a między innymi za: 

 Wsparcie działu HR w zakresie procesów zarządzania zasobami ludzkimi  
(rekrutacja, wdrażanie nowego pracownika); 

 Udział w tragach pracy oraz wydarzeniach związanych z tematyką HR; 

 Skrupulatne prowadzenie bazy danych oraz archiwizowanie dokumentacji projektowej; 

 Dbałość o komunikację i utrzymanie pozytywnych relacji z kandydatami; 

 Bieżące prace administracyjne;  

 Inne działania wspierające HR w codziennych obowiązkach. 

Oczekujemy: 

 Statusu studenta (mile widziane kierunki: ZZL, socjologia, psychologia lub pokrewne); 

 Dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Power Point); 

 Nastawienia na współpracę w zespole; 

 Umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności oraz zaangażowania w powierzone zadania; 

 Komunikatywności, otwartości, kreatywności; 

 Dokładności, skrupulatności; 

 Komunikatywnej znajomości języka angielskiego. 

Dodatkowymi atutami będą: 

 Doświadczenie w pracy biurowej; 

 Dyspozycyjności od poniedziałku do piątku; 

 Studia w trybie niestacjonarnym; 

 Doświadczenie w agencji pracy lub w dziale HR. 

Oferujemy: 

 Umowę zlecenie; 

 Ciekawą i rozwijającą praktykę w międzynarodowym środowisku; 

 Możliwość doskonalenia znajomości języków obcych (angielski, niemiecki). 

 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w języku polskim i angielskim poprzez „Job Portal” znajdujący się w zakładce „Kariera” na 

naszej stronie internetowej: www.diehl.com/pl/kariera/job-portal.html 
 

   Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami! 
 

 Diehl Controls Polska Sp. z o.o. laureat XIX  edycji PIP „Pracodawca – organizator bezpiecznych warunków pracy 
 
 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami”. 

www.diehl.com/career 

 

„It’s my job to bring requirements for domestic 
innovations into line.” 
 

Anna Kubis, Operator and ISO Auditor, monitors the production                
of kitchen appliance components at Diehl Controls in Poland. 


