
 
 
YIT jest największym deweloperem w Finlandii i jedną z najbardziej znaczących firm budowlanych 
w Europie Północnej. Zatrudniamy ponad 7 000 specjalistów, jesteśmy obecni w 10 krajach. 
YIT tworzy lepsze miejsca do życia. Łączymy historię, design i naturę. Nasze inwestycje w Polsce to 
m. in. Nordic Mokotów, Aroma Park, Nordic Sadyba, Parkur Residence, Żurawie. 
 

 
 

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji - PŁATNY STAŻ 
 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Studiujesz lub jesteś absolwentem i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w profesjonalnej, 
międzynarodowej firmie?  

 
 
 

 
Szukamy Ciebie jeśli: 
 

 Jesteś studentem/ką 4-5 roku studiów na kierunku związanym z architekturą, 
budownictwem, gospodarką przestrzenną, geodezją  

 Jesteś pracowity/a i ambitny/a oraz chcesz w krótkim czasie zdobyć maksymalnie dużo 
wiedzy i doświadczenia związanego z procesem inwestycyjnym 

 Cechuje Cię optymistyczne podejście do życia i pracy zawodowej oraz jesteś 
zainteresowany/a poznaniem realiów i życia zawodowego w profesji związanej z procesem 
inwestycyjnym 

 Mile widziane będzie doświadczenie (jednak nie jest to warunek konieczny) w pracy po 
stronie inwestora, w pracowni projektowej, po stronie urzędu w wydziale związanym z 
budownictwem/architekturą, bądź w firmie inżyniersko-consultingowej zajmującej się analizą 
nieruchomości 

 
Do Twoich zadań będzie należało: 
 

 Wsparcie Działu Przygotowania Inwestycji w procesie przygotowania projektów 
deweloperskich do realizacji – na etapie od zakupu gruntu do wyboru generalnego wykonawcy 

 Praca przy planowaniu, przygotowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji 
przetargowej oraz przy uzyskiwaniu niezbędnych zgód formalnych i decyzji administracyjnych 
dla inwestycji 

 Udział w przygotowywaniu niezbędnych dla procesu sprzedaży i marketingu materiałów 
projektowych 

 Codzienna praca w strukturach działu przygotowania inwestycji w firmie deweloperskiej i 
zajmowanie się bieżącymi zadaniami realizowanymi w ramach działań tego działu 
 

 



Co oferujemy:  
 

 Płatny staż w Dziale Przygotowania Inwestycji z możliwością nawiązania stałej współpracy 
 Dużo ciekawej pracy i różnorodnych obowiązków do zrealizowania w różnych etapach 

procesu  inwestycyjnego 
 Możliwość wyboru obszaru, w którym chcesz się najbardziej rozwinąć 
 Współpracę z profesjonalnym zespołem doświadczonych menadżerów i specjalistów w 

swojej dziecinie z zaangażowaniem oferujących podzielenie się swoją wiedzą i 
doświadczeniem. 

 Bardzo sympatyczną atmosferę pracy – w YIT najważniejsi są ludzie 
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany praktykami w naszej firmie prześlij cv na adres kariera@yit.pl z 
dopiskiem STAŻ01. ZAPRASZAMY! 

Prosimy o umieszczenie w cv poniższej zgody [1 ]  / zgód [1 ] i  [2 ] 
[1 ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane prawem, a wskazane 
w CV przez YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby niniejszego procesu 
rekrutacyjnego.   
[2 ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy.  
Mam świadomość, że każda wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i  może być w  każdej chwili 
cofnięta. 
 
 
 
 
 
 
 


