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Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest zainteresowana przyjęciem na staż 5 studentów w ramach 

projektu Energia Kompetencji KUL. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące staży dla 

poszczególnych osób. Szeroki zakres naszych działań umożliwia zdobycie bogatego doświadczenia 

osobom o różnych zainteresowaniach i planach zawodowych. 

3 osoby na staż w zakresie rekrutacji pracowników tymczasowych 

• 1 osoba będąca mieszkańcem Lublina, 

• 1 osoba będąca mieszkańcem Krakowa, 

• 1 osoba będąca mieszkańcem Warszawy. 

Preferowane kierunki studiów: zarządzanie (zarządzanie zasobami ludzkimi), psychologia. 

Osoby te zostaną  wdrożone w zasady pracy w agencjach pracy tymczasowej, a następnie we 

współpracy z opiekunem stażu będą dbały o pozyskiwanie pracowników oraz przeprowadzanie 

rozmów rekrutacyjnych.   

Staż realizowany będzie częściowo w miejscu zamieszkania stażysty – Lublinie, Krakowie i Warszawie, 

częściowo w Łodzi w siedzibie Fundacji. Zależy nam na osobach ze wskazanych miast, które będą 

mogły wykorzystać  znajomość miejsca zamieszkania we współpracy z nami. Stażyści będą regularnie 

brali udział w spotkaniach z opiekunem stażu (co najmniej raz w tygodniu), gdzie będą mieli 

możliwość szkolenia oraz konsultowania swoich działań. 

Program stażu będzie obejmował: 

• wsparcie organizacji procesu rekrutacji, 

• współpracę z uczelniami, szkołami językowymi i innymi instytucjami w ramach pozyskiwania 

zainteresowanych, 

• spotkania z kadnydatami i przeprowadzanie rozmów wstępnych, 

• koordynację wszystkich etapów rekrutacji; 

Oczekiwania wobec stażysty: 

• student zarządzania lub psychologii, 

• osoby otwarte i komunikatywne, 

• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

• dobra organizacja pracy własnej, duża samodzielność, 

• znajomość własnego miasta, 

• zainteresowanie tematyką rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy. 

Oferujemy: 

• możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w zakresie rekrutacji, 

• szkolenia niezbędne do wykonania stażu, 

• bieżące wsparcie opiekuna stażu, 

• pracę w przyjaznej atmosferze w młodym, ambitnym zespole, 

• zaświadczenie o odbyciu stażu i referencje. 



 

2 osoby na staż w zakresie tworzenia portalu Akademii Dietetyki 

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest organem prowadzącym wyspecjalizowaną placówkę 

oświatową Akademię Dietetyki będącą liderem w swojej dziedzinie. Akademia Dietetyki prowadzi 

zarówno szkolenia komercyjne jak i akcje społeczne z zakresu promocji zdrowia i zasad właściwego 

odżywiania się. 

Obecnie naszym celem jest stworzenie wiarygodnego portalu zawierającego artykuły 

popularnonaukowe dotyczące psychodietetyki z rzetelną informacją regularnie aktualizowaną. 

Pragniemy wesprzeć młodych specjalistów psychologii, zainteresowanych tematem psychodietetyki, 

dając im możliwość odbycia stażu pozwalającego nauczyć się odróżniać naukę od pseudonauki oraz 

zdobyć pierwszego doświadczenie zawodowe. 

Preferowane kierunki studiów: psychologia. 

Program stażu będzie obejmował: 

• wyszukiwanie i weryfikacja pod względem rzetelnego źródła informacji ze świata nauki, 

• monitoring mediów i współzarządzanie Social Mediami (np. facebook, Google +), 

pisanie artykułów tematycznych zamieszczanych na portalu Akademii Dietetyki w dziale 

psychodietetyka, 

• aktualizowani i weryfikowanie treści merytorycznej na stronie. 

Oczekiwania wobec stażysty: 

• studenci ostatnich lat studiów psychologii, 

• umiejętność samodzielnej organizacji pracy podczas tworzenia artykułów, 

• kreatywności oraz wyszukiwania rzetelnych, aktualnych informacji branżowych, 

• chęci rozwoju i uczenia się w dziedzinie psychodietetyki. 

Oferujemy: 

• możliwość odbycia atrakcyjnego stażu w renomowanej firmie, 

• zakwaterowanie w akademiku dla osób z poza Łodzi, 

• możliwość publikacji artykułów tematycznych pod własnym imieniem i nazwiskiem, co 

pozwoli na zbudowanie autorytetu własnej marki, 

• możliwość doskonalenia umiejętności pozyskiwania rzetelnych informacji naukowej, 

• pracę w przyjaznej atmosferze w młodym, ambitnym zespole, 

• zaświadczenie o odbyciu stażu i referencje. 
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