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Aktualnie, do zespołu HR Business Partnerów, poszukujemy kandydata/ki na stanowisko Stażysty! 

W ramach rocznego programu stażowego, będziesz odpowiadać za wspieranie oraz realizację 

ciekawych projektów HRowych, m.in. związanych z rozwojem naszych pracowników. 

Jeśli jesteś osobą, która chce rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, lubisz 

analizować dane, a praca z ludźmi to Twoja pasja – dołącz do DANONE ! 

 

O Pracy: 

Na stanowisku Stażysty w zespole HR Business Partnerów, do Twoich głównych obowiązków należeć 

będzie: 

•    Wspieranie procesów oraz projektów w obszarze HR Business Partneringu (np. procesy 

podwyżkowe czy proces oceny rocznej pracowników), 

•    Analizowanie danych, tworzenie prezentacji oraz raportów,  

•    Koordynowanie procesu onboardingu nowych pracowników, 

•    Wspieranie zespołu w codziennych obowiązkach oraz realizacji ciekawych i różnorodnych zadań 

ad-hoc ! 

O Tobie: 

Program Stażowy DAN One w zespołe HR Business Partner jest dla Ciebie, ponieważ: 

•    Posiadasz wykształcenie wyższe, zdobyte na kierunkach Psychologia, Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi lub pokrewnych / jesteś studentem ostatnich lat studiów i jesteś dyspozycyjny/a do pracy na 

pełen etat, 

•    Interesujesz się tematyką HR i chcesz rozwijać się w tym kierunku, a jeśli już posiadasz pierwsze 

doświadczenie zawodowe w tym obszarze – będzie to dodatkowym atutem,  

•    Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (min. poziom B2),  

Chcesz pracować w dynamicznym środowisku, jesteś osobą elastyczną w działaniu, o analitycznym 

umyśle, a praca z ludźmi to Twoja pasja  
 

Oferujemy: 

•    Umowę o pracę na okres 12 miesięcy w wymiarze pełnego etatu, regularny feedback, który pomoże 

Ci rozwijać Twoje kompetencje w danym obszarze oraz dedykowaną mapę szkoleń, 

•    Dostęp do pakietu benefitów m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport 

i inne,  

•    Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy z domu (2 dni w tygodniu z biura, 3 dni w tygodniu z 

domu). 

 

Oferta pochodzi z portalu pracuj.pl https://www.pracuj.pl/praca/program-stazowy-danone-w-

zespole-hrbp-warszawa,oferta,1001522662?sort=0&s=2feb10e4 
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