STUDENCIE, CZEKA NA CIEBIE #aTRAKCYJNA ścieżka kariery

SKORZYSTAJ Z OFERTY PRAKTYK I STAŻY W SPÓŁCE AKCYJNEJ TRAKCJA PRKII,
W TRAKCIE KTÓRYCH POŁĄCZYSZ ZDOBYTĄ PODCZAS STUDIÓW WIEDZĘ Z DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM.

Z NAMI ZYSKUJESZ:

NASZA PROPOZYCJA:

Doskonały start #aTrakcyjnajścieżkakariery zawodowej;
Unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa i energetyki;
Płatną praktykę;

Płatne, 10-tygodniowe praktyki wakacyjne;
Współpraca w ramach umowy cywilno-prawnej;

Pełnowartościowy staż zawodowy pod okiem opiekuna;
Wiedzę z obszaru funkcjonowania firmy;
Umiejętności w realizacji dużych projektów budowlanych i energetycznych;
Pracę w zespole ekspertów i profesjonalistów;
Pisemne referencje po odbytych praktykach lub stażu;

Możliwość zdobycia wiedzy branżowej, unikalnych i pożądanych
na rynku pracy umiejętności;
Profesjonalne wsparcie i mentoring opiekuna praktyk i przyjaznego
zespołu;
Pisemne referencje po zakończeniu współpracy;
Możliwość stażu lub stałego zatrudnienia i szkolenia w kierunku
eksperckim.

Możliwość stałego zatrudnienia w Spółce.

Dołącz do nas, zdobądż unikalne i pożądane na rynku pracy umiejętności. ZAPRASZAMY.
NASZA FIRMA:
Jako Trakcja PRKiI S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Rocznie realizujemy ponad 100
kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne. Jesteśmy dumni mogąc
brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:
• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,
• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,
• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową
• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,
• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna
• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.
• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV
oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

rekrutacja@grupatrakcja.com
https://www.linkedin.com/company/trakcja

