
  

 

 

STAŻ STUDENCKI 

w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo- Handlowej 
 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest nowoczesną, prężnie działającą organizacją 

wspierającą współpracę firm z Polski i Niemiec. Jest największą izbą bilateralną, a zarazem największą izbą 

gospodarczą w Polsce. Zrzesza ponad tysiąc firm i instytucji. Jest przedstawicielem gospodarki niemieckiej  

w Polsce, reprezentantem interesów firm członkowskich oraz profesjonalnym usługodawcą w obszarze 

doradztwa rynkowego i prawnego. 

 

 

Dział Zarządzania Projektami 
 

Wymagania: 

• zainteresowania tematyką gospodarczą 

• dobra znajomość języka niemieckiego 

• komunikatywność 

• znajomość MS Office 

• wysoka kultura osobista 

• preferowani studenci na cały etat 
 

Obowiązki: 

• telefoniczna akwizycja firm w języku polskim 

• obsługa konferencji i giełd kooperacji (prace recepcyjne i koordynacyjne) 

• samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie  

• pisanie analiz rynkowych na temat różnych branż w jez. Niemieckim  

• tworzenie profili firm 

• pisemne tłumaczenia tekstów 

 

Oferujemy: 

• praktyki w jednej z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych 

na świecie 

• wsparcie działu w działaniach marketingowych na rynku niemieckim i rynku polskim  

• po wdrożeniu i przeszkoleniu przydzielenie do pracy nad samodzielnym projektem 

• zdobycie doświadczenia w handlu zagranicznym 

• wynagrodzenie 
 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku niemieckim wraz z 

najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia stażu na adres: aplikacja@ahk.pl, z powołaniem się na 

numer referencyjny EBE/PRA/PM. 
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)." 

 

 

 
 Klauzula informacyjna  – rekrutacja  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-
Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich 
Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych 
właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.  
TAK      NIE  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z 
siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z 
Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na 
podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z 
uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych 
rekrutacji.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, 
świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w 
szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną 
usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.  

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 
osobowych.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji.  
 
 


