
 
Grupa Barlinek jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji 
ponad 12 mln m2 rocznie. 
 
Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka - warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków 
drewna rodzimego i egzotycznego. Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 75 krajów na 6 kontynentach. 
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
 

Praktykant w Dziale Kadr  
Miejsce pracy: Kielce 

Numer ref.: PRA/HR/2021 
 
 
Zakres obowiązków: 
 

• wsparcie w zakresie aktualizacji dokumentacji pracowniczej w odniesieniu do przepisów prawa pracy  
w szczególności w zakresie: 

• kompletowania dokumentacji związanej z wymogami dotyczącymi aktualnych przepisów prawa pracy, 
• porządkowania i uzupełniania dokumentacji w sprawach ze stosunku pracy (w tym: wydruki wniosków 

urlopowych, ewidencji czasu pracy, inna dokumentacja kadrowa), 
• przygotowywania i kompletowania formularzy i druków kadrowych (dla nowych pracowników), 
• wsparcie w  archiwizowaniu dokumentacji kadrowej , 
• przygotowywanie skierowań na badania okresowe/kontrolne dla pracowników. 

 
Oferujemy: 
 

• 4 miesięczną płatną praktykę, 
• zapoznanie się z praktycznymi aspektami prawa pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej w dużej 

międzynarodowej spółce, 
• zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w obszarze HR, 
• wsparcie opiekuna w trakcie odbywania praktyki, 
• możliwość łączenia praktyki z kontynuowaniem nauki (dla Kandydatów w trakcie studiów dziennych), 
• świeżo mieloną kawę z ekspresu – bez limitu. 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji mailowo na adres rekrutacja@barlinek.com.pl w tytule wpisując numer 
referencyjny oferty do dnia 24 maja 2021 roku. 

 
 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)”. 

 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że 
administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 36. Dane osobowe będą przetwarzane  
w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji w Grupie Kapitałowej Barlinek. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom Grupy 
Kapitałowej Barlinek oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
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