
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i 

elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla 

pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.  

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:  

 

PŁATNY STAŻ W DZIALE KADR i PŁAC 
 

Nr Ref.: STAŻ/KADRY,  

Miejsce pracy:  Warszawa (Białołęka) 

 

Czego oczekujemy: 

• Absolwenci lub studenci ostatnich lat studiów pokrewnych, zainteresowanych rozwojem w obszarze 

kadrowo – płacowym, posiadający status studenta 

• Znajomości pakietu MS Office ( w szczególności Excel) 

• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1-B2 

• Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy (mile widziana) 

• Zaangażowania w realizację powierzonych zadań, sumienności i odpowiedzialności, 

• Umiejętności organizacyjnych, ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją, 

• Umiejętności pracy w zespole 

 

 

Za co będziesz odpowiedzialny/a: 

 

Wsparcie i pomoc w poniższym zakresie spraw: 

• prowadzenie i aktualizacja akt osobowych 
• tworzenie dokumentacji kadrowej (m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, skierowania na 

badania lekarskie) 
• tworzenie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy 
• zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów 

• wsparcie w bieżących działaniach – w HR każdy dzień jest inny 😉 

 
 

 

Co oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na pełen/ lub część etatu (możliwość dostosowania godzin 
pracy do planu zajęć) 

• niezbędne narzędzia pracy 
• możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w obszarze kadrowo-płacowym w stabilnej i rozwijającej 

się międzynarodowej firmie 
• grupowe ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty Multisport oraz system 

kafeteryjny po okresie próbnym 



• pozytywnie zakręconą atmosferę w pracy i wsparcie zespołu - nie mamy dress code’u i mówimy sobie 

“na Ty” od pierwszego dnia pracy 😊 

• nielimitowany dostęp do kawy i herbaty. 

 
 

 

- Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny po okresie próbnym, 

- : telefon, laptop, oprogramowanie (Java, FirstSpirit) 

- Pracę pełną wyzwań, z ludźmi którzy lubią to co robią, 

- zespole -  
 

 

 

rekrutacja@linde-mh.pl 

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material 

Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych 

w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w 

przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 

- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który 
znajduje się powyżej, 
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego 
dokonano przed jej wycofaniem”. 

 

Linde. Przejdź na naszą stronę! 

https://www.linde-mh.pl/pl/O-nas/Praca-w-Linde/  
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