
 

 

 

OFERTA PRAKTYK I STAŻY 

Firma doradczo-szkoleniowa SAFETY PROJECT działająca w branży bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego poszukuje studentów kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

NARODOWE/WEWNĘTRZNE, ZARZĄDZANIE, MARKETING, chętnych do odbycia 

bezpłatnych praktyk oraz staży. 

Podstawowym obowiązkiem praktykantów będzie tworzenie dokumentacji z zakresu 

bezpieczeństwa oraz dbanie o wizerunek firmy i prowadzenie działań ukierunkowanych na 

zwiększenie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez SAFETY PROJECT. 

Zakres zadań: 

• tworzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa obiektów, 

• wsparcie organizacji  i obsługi warsztatów, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń  

z obszaru bezpieczeństwa, 

• przygotowywanie pism i bieżąca współpraca z instytucjami bezpieczeństwa 

publicznego, 

• obsługa korespondencji, ewidencjonowanie dokumentów i koordynowanie pracy biura, 

• tworzenie baz danych potencjalnych klientów, 

• aktywne pozyskiwanie kontrahentów poprzez prowadzenie komunikacji telefonicznej  

i mailowej, sporządzanie ofert handlowych i dokumentacji przetargowej, 

• opieka posprzedażowa i dbanie o dobre relacje z klientami, 

• udział w zarządzaniu kanałem wiedzy o bezpieczeństwie YouTube – Project Safe-TY 

• działania na rzecz organizacji Kongresu Antyterrorystycznego SAFE PLACE 

• tworzenie treści i koordynacja mediów społecznościowych firmy, 

• tworzenie i edycja prostych materiałów graficznych, 

• monitorowanie rynku i  poszukiwanie nowych obszarów dla działań firmy.  

Od kandydatów oczekujemy: 

• biegłej obsługi oprogramowania biurowego z pakietu Microsoft Office (Word, Excel), 

• podstawowej znajomości obsługi programów graficznych (np. Photoshop) 

wykorzystywanych do tworzenia i edycji materiałów marketingowych,  

• kreatywności i ukierunkowania na osiąganie założonych celów, 

• umiejętności prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji. 

Oferujemy: 

• pracę w młodym i przyjaznym środowisku firmy, 

• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w aktywnie rozwijającej się firmie 

działającej w branży bezpieczeństwa, 

• elastyczne godziny pracy stacjonarnie lub online  

• wydanie rekomendacji oraz możliwość zatrudnienia po zakończeniu praktyk. 

https://safetyproject.pl/
https://safetyproject.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCJ_j1oCxizzqagU8hLX6SNg?view_as=subscriber
https://safeplace.edu.pl/


 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli wyrażenia zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Informacja RODO: 

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Safety Project Stelmach Jarosław z siedzibą  

we Wrocławiu przy ul. Czarnuszkowej 3/4, adres email: kontakt@safetyproject.pl. 

• Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie 

pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 

• 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. 

• 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. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 

którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. 

• Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

• Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

• Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane  

w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

• Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia 

procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 

• W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail 

kontakt@safetyproject.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• 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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne na adres kontakt@safetyproject.pl zgadzasz się na przetwarzanie 

przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

 

 

https://safetyproject.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCJ_j1oCxizzqagU8hLX6SNg?view_as=subscriber

