Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza
kandydatów/-ki na studenckie praktyki zawodowe
w Wydziale ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Programów

Czas trwania praktyk
Liczba miejsc

3 miesiące
1

Ogólny zakres zadań
- tworzenie pism i zestawień na potrzeby Wydziału
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

Wymagania
- dobra znajomość pakietu MS OFFICE
- zaangażowanie i komunikatywność
- sumienność w wykonywaniu obowiązków

Warunki aplikowania na studenckie praktyki zawodowe w PFRON
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
- CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) - z podpisem kandydata
- list motywacyjny
- skierowanie przez uczelnię do odbycia studenckich praktyk zawodowych
- formularz ramowego planu praktyki
- dowód tożsamości - do wglądu

Możliwość złożenia aplikacji
1) za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii Biura PFRON w zamkniętej
kopercie oznaczonej napisem: „Studencka praktyka zawodowa w Wydziale ds. Rozliczeń
w Departamencie ds. Programów” na adres: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem:
„Studencka praktyka zawodowa w Wydziale ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Programów”.

Dodatkowe informacje
Informujemy, że studenckie praktyki zawodowe w PFRON są bezpłatne.
Szczegółowe informacje w sprawie zawodowych praktyk studenckich można uzyskać pod numerem
telefonu: 22 50 55 273.
PFRON jest organizacją przyjazną osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania
stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych w celu
wykonywania praktyki zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję,
że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana
Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować
będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

