Grupa Saint-Gobain światowy lider na rynkach związanych z budownictwem, tworzy, produkuje i dystrybuuje
materiały budowlane, oferując innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na pytania związane z rozwojem
gospodarczym i ochroną środowiska. W Polsce Saint-Gobain jest jednym z największych inwestorów
zagranicznych, posiada 25 zakładów produkcyjnych, zatrudniając blisko 6 500 osób.

Obecnie oferujemy:

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY STUDENCKICH
w sieci Tadmar

Studiujesz? Szukasz stażu/praktyk w prestiżowej i nowoczesnej firmie należącej do
międzynarodowej organizacji Saint-Gobain?
JEŚLI DODATKOWO…
Cechuje Cię solidność oraz konsekwencja w działaniu
Jesteś gotowy do podejmowania wyzwań i nauki
Ważne są dla Ciebie takie aspekty jak: przyjazne i wspierające środowisko pracy
oraz współpraca z doświadczonymi pracownikami
Masz pozytywne nastawienie i lubisz kontakt z ludźmi

∙
∙
∙
∙

…CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!
CIEBIE!
OFERUJEMY:
OFERUJEMY:
Płatny staż/praktykę
Różnorodne i jasno określone zadania, które pozwolą przekuć wiedzę teoretyczną
ze studiów na praktyczne działania
Zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem kompetentnych i sympatycznych
współpracowników
Certyfikat i referencje po zakończonym stażu/praktykach
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DODATKOWE INFORMACJE:
Czas trwania Programu Praktyk i Staży
Praktyka - 3 miesiące
Staż – 6 lub 12 miesięcy
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Forma zatrudnienia
Praktyka – umowa absolwencka
Staż – umowa zlecenie
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Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do aplikowania na adres:
natasza.rozanska@saintnatasza.rozanska@saint-gobain.com

w temacie ee-maila wpisując praktyka/staż wraz
z nazwą miasta

www.karierawsaintgobain.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

Tadmar to sieć hurtowni o zasięgu

ogólnopolskim. Na rynku jesteśmy
obecni od ponad 25 lat. Naszą strukturę
tworzy dynamicznie rozwijająca się sieć
hurtowni branży technik grzewczych,
sanitarnych i instalacyjnych. Pośród
hurtowni są duże placówki posiadające
ekspozycyjne prezentujące najnowsze
trendy i rozwiązania w branży oraz
mniejsze, które prowadzą sprzedaż
samoobsługową

Dołącz do nas i rozwijaj się z
nami !

