
 

 

TOYOTA MOTOR POLAND 
COMPANY LIMITED SP. Z .O.O. 

ZAPRASZA NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ  

W DZIALE ROZWOJU SIECI DEALERSKIEJ 

(CZERWIEC - WRZESIEŃ) 

MASZ SZANSĘ NA … 

 płatną praktykę w znanej międzynarodowej firmie  

i poznanie stylu jej działania, 

 zaangażowanie w zadania i projekty wynikające  

z aktualnych potrzeb firmy, co daje możliwość zmierzenia się z 

rzeczywistymi wyzwaniami i wymaga odpowiedzialności, 

 zapoznanie się z wartościami i filozofią Toyota Way, 

 elastyczne godziny odbywania praktyki i odpowiednie 

wynagrodzenie, 

 Każda praktyka ma swój plan, wyznaczone cele, opiekuna 

merytorycznego, dokładne podsumowanie. 

 

ZADANIA: 

 przygotowanie raportów analitycznych na wewnętrzne potrzeby 

działu, 

 wsparcie procesów administracyjnych, 

 praca przy tworzeniu nowych aplikacji, 

 monitorowanie procesu sprzedaży, 

 pomoc w bieżących pracach działu.  
 

Prosimy o zamieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Motor Poland Company Limited sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w moich dokumentach 
aplikacyjnych w zakresie obejmującym dodatkowe dane osobowe, które nie zostały 
wskazane w przepisie art. 22(1) par. 1 Kodeksu pracy lub innych przepisach prawa (tj. 
dane dodatkowe w stosunku do danych: o imieniu (imionach) i nazwisku, imionach 
rodziców, dacie urodzenia, miejscu zamieszkania (adresie do korespondencji), 
wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)), np. moje zdjęcie, 
zainteresowania itd. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko 
Praktykanta. 
Informujemy, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku braku 
wyrażenia powyższej zgody i umieszczenia w CV czy innych dokumentach 
rekrutacyjnych informacji takich jak zdjęcie, zainteresowania itp. takie dokumenty nie 
będą mogły być przetwarzane, a co za tym idzie nie będą uwzględnione w toku procesu 
rekrutacyjnego, co może mieć wpływ na wynik tego procesu (spowodować, że nie 
otrzymasz oferty pracy). W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody pisząc 
na adres e-mail: hr@toyota.pl lub składając oświadczenie o cofnięciu zgody 
bezpośrednio w toku procesu rekrutacyjnego. 

 

 JEŚLI… 

 
Jesteś studentem (2-5 rok) 

 

 
Łatwo nawiązujesz kontakty, 

znakomicie współpracujesz  

w zespole i masz umiejętności 

komunikacyjne 

 

 
Dobrze znasz aplikacje 

komputerowe w środowisku 

Windows (Excel, Power Point) 

 

 
Znasz język angielski na 

poziomie komunikatywnym 

 

 
Interesujesz się motoryzacją 

Znasz  

 

 

PROSIMY O PRZESŁANIE 

CV W JĘZ. POLSKIM  

I ANGIELSKIM DO  

19 KWIETNIA 2019 NA  
ADRES  E-MAIL: 

HR@TOYOTA.PL 

 Z DOPISKIEM: 
PRAKTYKA FO. 

(ODPOWIADAMY TYLKO 
NA WYBRANE OFERTY). 
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