Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmuje się promocją polskiego biznesu poza
Polską, a także wspiera polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej.
Zajmujemy się też pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych chcących prowadzić
swoje inwestycje w Polsce. Organizujemy warsztaty, spotkania B2B, targi, eventy
oraz inne formy wspierania i pobudzania kontaktów biznesowych.
Jeśli chcesz:
• przekonać się, jak działa polska dyplomacja gospodarcza
• poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i handlu
zagranicznego
• mieć aktywny udział we wspieraniu polskiej gospodarki
A przy okazji:
• chcesz przeżyć fascynującą przygodę
• chcesz mieć na wyciągnięcie ręki Wenecję, Wiedeń i Split
• w wolne dni chcesz opalać się nad Adriatykiem lub aktywnie cieszyć się chorwacką
przyrodą
To jesteś idealnym kandydatem na odbycie praktyk lub stażu
w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Zagrzebiu!
Oczekujemy od Ciebie:
• otwartości, sumienności i zaangażowania
• wysokiej kultury osobistej
• wiedzy o świecie i panujących w nim stosunkach gospodarczych
• zainteresowania bieżącymi wydarzeniami w świecie biznesu, polityki i kultury
• bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego, znajomość języka
chorwackiego będzie dodatkowym silnym atutem
• umiejętności samodzielnej i biegłej obsługi programów pakietu Office oraz
Internetu
• spójnej wizji siebie, zainteresowań, pasji i wyrazistego charakteru oraz
zaangażowania w to co robisz
Rozwijaj się, zdobywaj doświadczenie, wiedzę i umiejętności,
a przy okazji rozkoszuj się pięknem Bałkanów i chorwackimi smakołykami.

Aplikuj już dziś!
Napisz co możesz wnieść swoim udziałem w praktykach / stażu, czym się interesujesz i
jakie masz zawodowe plany na przyszłość oraz jak w ich rozwoju może pomóc Ci staż /
praktyka w PAIH. Opisz też w formie prostego CV swoje dotychczasowe doświadczenie
(aktywność w organizacjach, prowadzone projekty, pierwsze doświadczenia zawodowe).
Dokumenty (wraz ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych) wyślij na adres:
lukasz.wieczorek@paih.gov.pl

W zgłoszenie rekrutacyjne do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w 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 Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem lukasz.wieczorek@paih.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe
(np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane
osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 90 dni, a
gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 90 dni. Ponadto Twoje dane osobowe możemy
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 90
dni.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania
rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

