Płatne staże finansowane ze środków Unii Europejskie
Kto może wziąć udział w projekcie?
O staż mogą ubiegać się studenci/tki dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia dla kierunków: Prawo w biznesie,
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studentów/ek dwóch ostatnich
semestrów jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Prawo”
Podstawowe informacje o stażach:







Staż ma wymiar 120 godzin i jest realizowany w ciągu miesiąca min. 6 godzin dziennie
Stażyści otrzymują wynagrodzenie 1436,40 brutto/brutto w przypadku studentów do 26 roku życia. w
pozostałych przypadkach będzie to kwota pomniejszona o składki.
Podczas stażu studenci uczestniczą w realnych projektach realizowanych przez Pracodawcę
Stażysta otrzymują wsparcie merytoryczne oraz metodyczne od opiekuna stażu wyznaczonego przez firmę, w
której staż będzie realizowany
Stażysta zobowiązany jest do prowadzenia dziennika stażu, w tym listy obecności
Stażysta podczas realizowania stażu ma obowiązek dostosować się do kultury organizacyjnej firmy i zasad w
niej panujących, a także przestrzegać procedur obowiązujących w ramach projektu

Zasad rekrutacji:






Z poniższej listy proszę o wybranie oferty zgodnej z Państwa preferencjami, odpowiadającej kierunkowi
studiów
Wysłanie CV wraz z numerem referencyjnym na wskazany adres e-mail
Dostarczenie dokumentów do Biura Karier, gdzie otrzymacie Państwo do rozwiązania test wiedzy, składający
się z 10 pytań
Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną zaproszone osoby, które otrzymają co najmniej 6 punktów z
testu
Stażysta w ramnach stażu wykona min.1 projekt adekwatny do miejsca stażu

OFERTY STAŻY DLA KIERUNKÓW: PRAWO, PRAWO W BIZNESIE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FILOLOGIA,
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
GI GroupRecruitment
1.Intern / HR Intern / Recruitment and AdministrationIntern
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