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Obecnie ponad 17 tysięcy pracowników tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne w pięciu dywizjach naszej korporacji: 
Metal, Controls, Defence, Aviation 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.  
   

Do naszego oddziału we Wrocławiu na stanowisko: 
 

 

Stażystka/Stażysta w Obszarze HR BP /  
HR BP Intern      

 
     

szukamy właśnie Ciebie! 

Jakie zadania czekają na Ciebie? 

 Wsparcie Obszaru HR Business Partner m.in. w zakresie procesów rekrutacyjnych prowadzonych na różnych 

szczeblach (publikacja ogłoszeń, selekcja aplikacji, organizowanie spotkań, kontakt z kandydatami); 

 Bieżące prace administracyjne wynikające z obsługi procesów HR-owych realizowanych cyklicznie w firmie; 

 Współpraca z HR BP w zakresie realizacji oraz rozwijania projektów oraz procesów HR-owych; 

 Pomoc w koordynowaniu grup projektowych powołanych w firmie w celu podniesienia satysfakcji wśród Pracowników; 

 Udział w organizacji wewnętrznych oraz zewnętrznych wydarzeń firmowych. 

 

Jesteś odpowiednią osobą jeśli: 

 Jesteś w trakcie studiów zaocznych (preferowane kierunki: zarządzanie, socjologia, psychologia, administracja, 

ekonomia itp.); 

 Posługujesz się j. angielskim w stopniu komunikatywnym; 

 Posiadasz zdolności organizacyjne; 

 Jesteś kreatywną osobą, która lubi proponować nowe rozwiązania i je wdrażać; 

 Dobrze organizujesz swoją pracę oraz posiadasz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania; 

 Lubisz pracować w grupie oraz świetnie czujesz się mając kontakt z ludźmi;  

 Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office; 

 Potrafisz odnaleźć się w międzynarodowym środowisku; 

 Chcesz zdobywać wiedzę z zakresu HR. 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 Działalność w organizacjach studenckich lub doświadczenie w obszarze HR. 

Oferujemy: 

 Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku; 

 Możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia specjalistyczne oraz językowe); 

 Elastyczny grafik w oparciu o umowę zlecenie;  

 Pakiety: medyczny, socjalny. 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany/a powyższym stanowiskiem i chcesz wykorzystywać swoje pomysły i umiejętności  
w międzynarodowym przedsiębiorstwie, prosimy o przesyłanie ofert w j.polskim i j.angielskim poprzez „Job Portal” znajdujący 
się w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: https://www.diehl.com/career/pl/job-portal/job-offers/ 
 

                                                  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami! 
 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 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). 

 

www.diehl.com/career 

 

„It’s my job to enable team play for the future of 
home appliances.“ 
 

Marek Lewicki, Team Leader Application Engineering, is responsible for 
refrigerating appliance technology at Diehl Controls in Poland. 

 

„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. 

https://www.diehl.com/career/pl/job-portal/job-offers/

