
 
NSK jest japońskim, wiodącym dostawcą łożysk, komponentów dla przemysłu samochodowego, produktów precyzyjnych i 
mechatronicznych. Zapewniamy najwyższą precyzję ruchu nawet w najtrudniejszych warunkach. Łożyska NSK znajdują 
zastosowanie w turbinach wiatrowych i obrabiarkach, a komponenty dla branży motoryzacyjnej są montowane w pojazdach 
prawie wszystkich renomowanych producentów samochodów. 
NSK zatrudnia ponad 31 500 osób w 30 krajach na całym świecie. Posiadamy 64 zakłady produkcyjne w 13 krajach. 

 
NSK Bearings Polska  S.A. z siedzibą w Kielcach poszukuje:  

Kogo szukamy 
Jeśli: 

• Jesteś studentem/ką 4 lub 5 roku (kierunek związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dziennikarstwem lub PR 
będzie dodatkowym atutem) 

• Posiadasz praktyczną znajomość j. angielskiego (B2) i bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (w 
szczególności Excel i Power Point) 

• Posiadasz umiejętności posługiwania się narzędziami z obszaru social mediów 

• Jesteś osobą, która chce poznać tajniki pracy w HR w korporacji 

• Jesteś dobrze zorganizowany/a, lubisz pracować w zespole i lubisz ludzi 
 
Twoja przyszła rola 

• Wsparcie przy rekrutacji i selekcji pracowników 

• Zaangażowanie w projekt budowania marki pracodawcy 

• Udział w organizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych 

• Wsparcie w realizacji bieżących projektów HR 
 

Co oferujemy 

• Płatne praktyki w dziale HR 

• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w jednej z największych i najlepszych firm sektora automotive w 
regionie 

• Poznanie najlepszych praktyk, narzędzi oraz standardów funkcjonowania działu HR w międzynarodowej 
korporacji 

• Udział w projektach  
 
O zespole 
Jesteśmy zespołem, który wspiera nie tylko całą organizację, ale też każdego pojedynczego pracownika. Nasze kompetencje i 
rola obejmują przede wszystkim: selekcję i rekrutację, szkolenia, tworzenie systemów motywacyjnych, budowanie 
zaangażowania pracowników, rozwój przywództwa, zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Ważnym elementem 
działań jest również Employer Branding. 
Dołącz do nas i przekonaj się jak wygląda praca w najbardziej uśmiechniętym dziale międzynarodowej korporacji :) 
 
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  
 
Polityka prywatności w NSK Europe: http://www.nskeurope.pl/odpowiedzialnosc-2221.htm#tab4444 
W przypadku przesyłania bardziej szczegółowych danych osobowych niż stanowi to art. 22¹ Kodeksu pracy prosimy o dodanie klauzuli: 
„Oświadczam, że moje CV i / lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie niż przewidziany w art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z 
czym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach na potrzeby niniejszego naboru.” 
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV i / lub liście motywacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach 
prowadzonych przez NSK Bearings Polska SA w Kielcach, w tym na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NSK Bearings Polska SA w 
Kielcach i przechowywanie ich przez 3 lata. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte. ” 


