
PRAKTYKI LETNIE

Nasz Dział Sektora Publicznego poszukuje praktykantów
do pomocy w projektach, którzy wesprą zespół przy opracowywaniu
strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
Chętnie podejmiemy współpracę z zaangażowanymi studentami
posiadającymi chęć do nauki oraz podstawową wiedzę dot. analizy
danych, w tym statystycznych.

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU I PRODUKTYWNIE
WYKORZYSTAĆ CZAS WAKACJI, WYŚLIJ DO NAS SWOJE CV!

SZUKAMY
PRAKTYKANTÓW

W LECH CONSULTING SP. Z O.O.



Firma: Lech Consulting Sp. z o.o.
Rodzaj pracy: praktyka bezpłatna
Forma pracy: zdalna

Szukamy studentów:
Zarządzania, Finansów i Rachunkowości,
Marketingu, Bezpieczeństwa Publicznego,
Socjologii i kierunków pokrewnych,
ale niech Cię one nie ograniczają
-  jeśli czujesz, że pomimo innej specjalizacji,
sprawdzisz się w wymienionych niżej zadaniach
- APLIKUJ!

Obszar tematyczny praktyki:
Doradztwo strategiczne dla jednostek samorządu
terytorialnego, Fundusze Unii Europejskiej,
dokumenty strategiczne.

zbieranie i analizowanie danych
statystycznych Głównego Urzędu
Statystycznego,
zbieranie i analizowanie danych na temat
danej jednostki samorządu terytorialnego, w
tym dostępnych na stronach internetowych
gmin, powiatów i województw oraz innych
organizacji publicznych i niepublicznych,
opracowanie merytoryczne zebranych danych,
w tym tworzenie wykresów, tabel i innych
form prezentacji danych,
wnioskowanie na podstawie zebranych
danych.

TWOIMI OBOWIĄZKAMI BĘDĄ:



dokładność i obowiązkowość,
zaangażowanie i entuzjazm,
umiejętność organizacji pracy własnej,
terminowość i komunikatywność.

WAŻNYMI DLA NAS ATUTAMI SĄ:

Praktyki w formie zdalnej;
W pracy zdalnej komunikujemy się przy użyciu:
telefonu komórkowego, poczty elektronicznej,
wideokonferencji.

Inne informacje:
1.
2.

Prześlij nam swoje CV ze zdjęciem
Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli:

Jeśli jesteś zainteresowany:
1.
2.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Lech Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100 Toruń)
przy ul. Podmurnej 65/1; KRS 0000392705, NIP:
9562294052 zawartych w przesłanym zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów niniejszej, jak i przyszłych
rekrutacji".

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą uprzejmie informujemy,
iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne prosimy o przesłanie pod adresy:
 

kurtys@L.net.pl
kostrubiec@LC.net.pl

umiejętności poprawnego pisania tekstów w
programie Word,
umiejętności obsługi programu Excel w zakresie
tabel, wykresów - podstawowe funkcjonalności,
umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania
wniosków.

CZEGO  OCZEKUJEMY?


