
 

 

 

 

 

 
 

   

 

                   

Płatnymi Praktykami Studenckimi 
 

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/ odpowiedzialna za: 
Poszukujemy studentów (studiów I lub II stopnia, posiadających aktualny status studenta) chcących zweryfikować wiedzę akademicką 
z praktyką i zdobyć doświadczenie w obszarach: 

• HR 

• Laboratorium/Zapewnienie Jakości 

• IT 

• Marketing 

• Sprzedaż 

• Finanse /Księgowość / Controlling 

• Logistyka/ Planowanie/ Zakupy 

• Sekcja ds. Inżynieringu i Inwestycji/ Utrzymanie Ruchu 

• Praktyki przy Zarządzie z biegłym j. angielskim 
Harmonogram praktyk jest dopasowany do zajęć na uczelni, oczekujemy dyspozycyjności około 30h tygodniowo w godzinach 8-16:30.  
 Zapewniamy stałe wsparcie opiekuna przy realizacji ciekawych projektów i wyzwań biznesowych. 
 

Masz szansę na sukces jeśli: 
• posiadasz status studenta, 

• znasz język angielski na poziomie komunikatywnym, zarówno w mowie jak i piśmie, 

• chcesz się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia 
 

Co zyskasz?: 
• możliwość nauki i rozwoju – wiemy, że doświadczenie nie bierze się z powietrza 

• możliwość długotrwałej współpracy (do 2 lat) 

• atrakcyjne wynagrodzenie 

• stałą, merytoryczną pomoc opiekuna 

• elastyczny czas pracy – indywidualnie opracowany harmonogram współpracy 

• nieograniczony dostęp do płatków i batoników w czasie pracy :) 

• praktykę już od I roku studiów 
 

Jak można złożyć aplikację: 
• poprzez aplikację przez portal Pracuj.pl  

• mailowo na adres rekrutacja@cppl.nestle.com z nazwą stanowiska w tytule  

• osobiście na recepcji, ul Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, zgadzasz się na przetwarzanie przez administratora danych CPP Toruń-Pacific sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych 
przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 miesięcy. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali 

dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możesz ją cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@cppl.nestle.pl. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CPP Toruń-Pacific sp. z o.o. przed cofnięciem zgody. Masz prawa dostępu do swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 

 


