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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

OFERTA NA ORGANIZACJĘ STAŻU 

pn. OPOLSKIE STAŻE Z PO WERem 

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach 

Priorytetu I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

 

Informacje dotyczące organizatora stażu: 

Nazwa firmy: Premium Sales Group sp. z o.o. 

Adres głównej siedziby firmy: 49-100 Niemodlin, ul. Opolska 39 

Branża: Odnawialne źródła energii 

Liczba zatrudnionych osób na 
umowę o pracę: 

20 

 

Informacje dotyczące stanowiska stażu: 

Cel stażu: Wyszkolenie pracownika w charakterze Asystenta ds.personalnych, 
który będzie miał za zadanie wsparcie działu HR w realizacji zadań : 
miękkich :rekrutacja, onboarding pracowników, employer branding 
oraz realizacja szkoleń a także z zakresu twardego HR: pomoc w 
prowadzeniu akt osobowych pracowników, rozliczanie ewidencji 
godzin pracy itp, co ma na celu poprawę wizerunku pracodawcy na 
rynku pracy a tym samym przyciągnięcie najlepszych specjalistów do 
zatrudnienia w celu rozwoju  
Firmy Premium Sales Group Sp. z o.o. w branży OZE. 

Stanowisko: Asystent ds. personalnych 

Miejsce odbywania stażu (adres): Opolska 39, 49-100 Niemodlin 

Okres trwania stażu: 6 miesięcy 

Zakres obowiązków na stażu: 1. Wsparcie działu personalnego w zakresie bieżących 
obowiązków administracyjnych 

2. Przygotowywanie dokumentów związanych z 
nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz zmianami w 
warunkach pracy i płacy 

3. Udział w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizowaniu 
wdrażaniu wewnętrznych procedur personalnych. 

4. Sporządzanie raportów oraz zestawień kadrowych 
5. Wsparcie działu w działaniach marketingowych oraz 

employer brandingowych w socialmediach 
6. Wsparcie działu w organizacji szkoleń i rekrutacji. 
7.  Obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej 
8.  Uczestniczenie w spotkaniach biznesowych, 

prowadzenie notatek na spotkaniach oraz pilnowanie 
terminów realizacji ustaleń. 
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9.  Zarządzanie kalendarzem Zarządu oraz terminowa 
realizacja zadań. 

10. Wsparcie działu w realizacji imprez integracyjnych dla 
Firmy. 

Warunki odbywania stażu (np. 
warunki szkodliwe, praca przy 
monitorze ekranowym powyżej 4h, 
praca biurowa) 

Praca w biurze 

Liczba miejsc stażowych na dane 
stanowisko: 

1 

 

Wymagania względem stażysty: 

Wykształcenie (poziom i kierunek): Wykształcenie wyższe z zakresu Zarządzania, Administracji bądź 

pokrewne 

Kursy/ szkolenia: ---------------- 

Inne (np. znajomość pakietu MS 
Office, obsługa urządzeń biurowych, 
prawo jazdy, znajomość języków): 

---------------- 

 

11.  


