Staż w ChM
W 2021 uruchamiamy projekt płatnych staży, podczas których student odbywa wakacyjną praktykę.
Stażysta ma niecodzienną możliwość poznania branży i rynku pracy w regionie, a także własnych
umiejętności i preferowanego stylu pracy.
Program 3-miesięcznych płatnych staży wakacyjnych realizowaliśmy w latach 2015-2019 i uzyskał on
bardzo pozytywne opinie zarówno wśród stażystów, którzy uczestniczyli w programie, jak również
wśród pracowników firmy. Niektórzy stażyści otrzymali propozycję zatrudnienia w ChM i kontynuują
pracę do dziś.

Termin:

okres wakacyjny (lipiec, sierpień, wrzesień)

Długość stażu:

2 lub 3 miesiące

Wynagrodzenie:

2.000,- zł brutto miesięcznie (1.640,- zł netto)

Miejsce stażu:

ChM: Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Kierunki studiów:

inżynieria biomedyczna
zarządzanie i inżynieria produkcji,
inne kierunki o profilu mechanicznym i elektrycznym

Rozpoczęcie:

Program rozpoczynamy 1 lipca 2021

Informacje dodatkowe:

po odbyciu stażu student wypełnia ankietę oceniającą staż oraz
otrzymuje certyfikat ukończenia stażu

Inne wymagania:

mobilność i gotowość do odbycia stażu w Lewickich

Harmonogram:
− Kwiecień-maj 2021 –wstępna rekrutacja (zbieranie wypełnionych zgłoszeń, CV)
− Maj 2021– rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na staż i wybór studentów do programu
− Czerwiec 2021– koordynacja procesu podpisania umów studentów z firmami, maile do
stażystów z informacjami o rozpoczęciu i organizacji stażu,
− 1 lipiec 2021 – spotkanie stażystów, prezentacja firmy, proces zatrudnienia
− Lipiec, sierpień, wrzesień 2021– staże w toku
− Październik 2021 – podsumowanie projektu, ankiety i spotkania ewaluacyjne ze studentami i
opiekunami stażystów
− Październik 2021 – ewentualne decyzje co do dalszego zatrudnienia

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego
pod przyciskiem APLIKUJ
Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny
będzie przetwarzała Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych
danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO) w celu związanym z
prowadzeniem rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduję się na
https://chm.eu/polityka-prywatnosci/
Jeśli w przesyłanych dokumentach podajesz dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o
stanie zdrowia) w przesłanych dokumentach musi znaleźć się oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach
związanych z rekrutacją”.
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ChM sp. z o.o. prosimy o
zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b,
16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w
dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z prowadzeniem przyszłych rekrutacji”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.

