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Praktyka studencka
- szczegóły

Stanowisko: PRAKTYKANT W KAPITANACIE PORTU DZIWNÓW

Numer: KPRM-ZPS/2151176

Dodane przez: Urząd Morski w Szczecinie

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: Przymorze 4, 72-420 Dziwnów, powiat: kamieński, woj: zachodniopomorskie

Opis zadań: 1) Zapoznanie z przepisami prawnymi stosowanymi przez KPd oraz z zakresem
działalności KPd. 2) Obserwacja i pomoc w czynnościach należących do bieżących
zadań KPd. 3) Zapoznanie z zasadami obiegu dokumentów. 4) Obsługa kancelaryjna
KPd. 5) Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji; opiniowaniu dokumentacji
budowlanej. 6) Pomoc przy archiwizacji dokumentów. 7) Obsługa: urządzeń
biurowych; komputera; oprogramowania dot. bezpieczeństwa żeglugi i pomiarów
hydro-meteo; systemu monitoringu portowego

Rodzaj umowy: Praktyka studencka

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: nie dotyczy

Zmianowość: nie dotyczy

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Data rozpoczęcia: 25.09.2017

Data zakończenia
pracy:

29.09.2017

Stypendium brutto: nieodpłatny

Zawód: bez zawodu

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz:

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne:

Znajomość języków obcych: angielski, w mowie - podstawowy, w piśmie -
podstawowy
niemiecki, w mowie - podstawowy, w piśmie -
podstawowy

Umiejętności i uprawnienia: umiejętność obsługi komputera
umiejętność obsługi urządzeń biurowych
umiejętność pracy w zespole

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: Oferta praktyki przeznaczona dla studenta Uniwersytetu,
Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek:
Budownictwo, zaliczony I rok studiów. Ubezpieczenie od
NNW musi obejmować także wypadki w portach.

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: Urząd Morski w Szczecinie

Adres www: http://www.ums.gov.pl

Sposób
aplikowania:

poprzez uczelnię

Adres: Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj:
zachodniopomorskie

Osoba do kontaktu: Anna Budna

Numer telefonu:

E-mail: praktykistudenckie@ums.gov.pl

Język aplikacji:

Wymagane
dokumenty:

Nie dotyczy. Oferta praktyki studenckiej.
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Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

• inny: poprzez uczelnię

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 1 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 26.07.2017

Data aktualizacji: Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

Data ważności: 15.09.2017


