
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DIP DRAEXLMAIER Engineering Polska Sp. z o.o./DWS DRAEXLMAIER Wyposażenie 
Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. 
 

ELECTRICAL SYSEMS ELECTRONIC SYSTEMS INTERIOR SYSTEMS STORAGE SYSTEMS 

Marka Draexlmaier jest gwarantem innowacji  i liderem na rynku motoryzacyjnym od ponad 60 lat. Każdego 
dnia ponad 60 000 pracowników w ponad 20 krajach na całym świecie projektuje i produkuje m. in. 
nowoczesne i ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz samochodowych i wiązki elektryczne. Naszymi 
Klientami są producenci samochodów z sektora Premium.  

 
 

Praktyki w dziale personalnym (m/k) 
Lokalizacja: Jelenia Góra 

 

Profil kandydatów: 

 Studiujący na kierunkach ekonomicznych i humanistycznych; 

 Ambitni i przedsiębiorczy; 

 Kreatywni i innowacyjni; 

 Odpowiedzialni i skrupulatni; 

 Zainteresowani wsparciem i rozwojem branży Automotive; 

 Znajomość języków (j. angielski, j. niemiecki) będzie dużym atutem. 
 

Oferta: 

 Wiedza i wsparcie profesjonalistów na rynku światowym; 

 Dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych na rynku Automotive; 

 Elastyczny okres współpracy; 

 Elastyczny program praktyk, do wspólnego uzgodnienia. 
 

Dzięki współpracy z Draexlmaier : 

 Uzyskasz cenne doświadczenie w środowisku wykwalifikowanych, światowych specjalistów i inżynierów; 

 Poznasz dynamikę i tempo pracy w międzynarodowej korporacji; 

 Rozwiniesz samodzielne i strategiczne myślenie oraz działanie; 

 Wzbogacisz swój rozwój personalny; 

 Poznasz kulturę pracy i współpracy na różnych szczeblach organizacyjnych w strukturach międzynarodowych; 

 Rozwiniesz kulturę tolerancji i akceptacji; 

 Wypracujesz szacunek i zaufanie – kluczowe cechy potencjalnego pracownika Draexlmaier; 

 Wykorzystasz kreatywne myślenie; 

 Nauczysz się globalnego myślenia od lidera na rynku Automotive. 

 
Oczekiwania Draexlmaier : 

Wsparcie w obszarach HR i administracyjnych- zapewniamy współpracę przy realizacji zadań z jakimi mierzą się nasi 
pracownicy 
 
Zainwestuj swój czas, chęci współpracy i zaangażowanie! 
Staniesz się doświadczonym kandydatem gotowym do podjęcia wyzwań i wymogów codziennej pracy w automotive!  
Praktyki w DRÄXLMAIER to szansa dla Ciebie, aby dołączyć do międzynarodowego zespołu specjalistów i inżynierów!  

 
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres: kariera.jeleniagora@draexlmaier.com lub o 
zarejestrowanie się w naszej bazie - w tym celu proszę kliknąć przycisk APLIKUJ i wypełnić formularz oraz załączyć CV. 

Proszę pamiętać o umieszczeniu w CV poniższej treści:  
 

mailto:kariera.jeleniagora@draexlmaier.com
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=da5f232331314bb5a1632e3afdca1867

