
 
 

PORR to międzynarodowa grupa budowlana o 150 letniej tradycji. Koncern zainicjował swoją działalność w Polsce na początku lat 80. 

XX wieku. Zasadniczymi obszarami kompetencyjnymi PORR S.A. są budownictwo infrastrukturalne, kubaturowe i kolejowe, a także 

segment budownictwa inżynieryjnego, energetycznego oraz hydrotechnicznego. PORR S.A. jest wykonawcą wielu spektakularnych 

projektów na terenie całego kraju, jak np. remontu Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, Mostu Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie, 

odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy- S2, hotelu InterContinental czy budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

Stażysta w Biurze Zakupów 

Miejsce pracy: Warszawa 

Opis stanowiska: 

• Bezpośrednie wsparcie dla pracowników Biura Zakupów w pracach administracyjno-biurowych 

• Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zakupów 

• Przygotowywanie porównań cenowych, wysyłanie zapytań 

• Wprowadzanie danych do systemów informatycznych (platforma zakupowa, SAP, wewnętrzne rejestry i bazy danych, 

etc.) 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne/student ostatniego roku studiów technicznych 

• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

• Dobra znajomość pakietu MS Office 

• Bardzo dobra organizacja pracy 

• Otwartość i komunikatywność 

 

 

Oferujemy: 

• Umowę o płatny staż na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy w oparciu o umowę o pracę 

• Zdobycie cennego doświadczenia w branży budowlanej 

• Wsparcie ze strony Opiekuna stażu 

• Pyszną kawę i strefę relaksu ☺ 

• Miejsce odbywania stażu: Centrala firmy PORR S.A. - Warszawa, ul. Hołubcowa 123 

Link do aplikacji: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=88da0da94c6f4afcb038b9e60ce05e5c 

 

Klikając przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez PORR S.A., z siedzibą przy ul. Hołubcowej 123, w Warszawie 

jako administratora Twoich danych osobowych, zawartych w przesłanym przez Ciebie zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu 

prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na 

przetwarzanie przez PORR S.A. z  siedzibą przy ul. Hołubcowej 123, w Warszawie danych osobowych zawartych w moim 

zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PORR S.A.”. W każdym czasie możesz cofnąć 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem cv@porr.pl . Powyższe cofnięcie zgody 

będzie równoznaczne z zakończeniem Twego udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 
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