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TAW Polska to polski oddział jednej z największych firm szkoleniowych na terenie Niemiec - 
Technische Akademie Wuppertal. 
 
Jesteśmy zespołem ludzi z pasją i energią do działania. Naszym celem jest ciągły rozwój oraz 
dbanie o wysokie standardy współpracy z partnerami biznesowymi. 
 
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Stażysta/Praktykant  
Miejsce pracy: Wrocław 

Region: dolnośląskie 
 
Zakres odpowiedzialności na stanowisku:  
• Pomoc w prowadzeniu biura i korespondencji. 
• Wsparcie w wykonywaniu prac biurowo-administracyjnych. 
• Wyszukiwanie informacji oraz tworzenie i aktualizacja baz danych. 
• Wsparcie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych (edycja materiałów w Microsoft Word, 

Power Point, drukowanie, bindowanie). 
• Obsługa gości odwiedzających biuro TAW Polska. 
 
Wymagania: 
• Odbywanie studiów dziennych lub zaocznych I lub II stopnia lub niedawne ukończenie studiów. 
• Dyspozycyjność przez okres minimum 2 miesięcy i przez minimum 15 godzin w tygodniu 

(szczegóły grafiku do uzgodnienia). 
• Sprawna obsługa pakietu Office (Word, Excel, PPT). 
• Zaangażowanie w powierzone zadania, umiejętności organizacyjne, kultura osobista. 

 
Oferujemy: 
• Umowa o staż/praktykę. 
• Zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyk. 
• Możliwość uzyskania referencji. 
• Możliwość zdobycia rozległego doświadczenia przy realizacji interesujących projektów 

szkoleniowo-doradczych. 
• Elastyczne godziny odbywania stażu/praktyki. 
• Współpraca z młodym, kreatywnym zespołem. 
• Dla najlepszych współpracowniczek/współpracowników możliwość kontynuacji współpracy 

po zakończeniu stażu. 
 

Wymagane dokumenty:  
• CV ze zdjęciem opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 
Osoby zainteresowane stażem/praktyką w naszej firmie prosimy o przesyłanie CV (w formacie PDF 
o nazwie nazwisko_imię_CV) z zaznaczeniem: Stażysta/Praktykant w tytule wiadomości, na 
adres: info@tawpolska.pl  
 
Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
 
Więcej informacji o naszej firmie na stronie www.tawpolska.pl 


