
 
 

Międzynarodowa Grupa Kapitałowa Rawlplug od blisko stu lat jest jednym z czołowych producentów zamocowań w Europie  
i na świecie. W 13 spółkach, na 4 kontynentach Grupa Rawlplug zatrudnia ponad 1900 pracowników. 

Nasze portfolio produktowe zawiera blisko 30 000 indeksów i obejmuje najwyższej jakości mechaniczne elementy złączne,  
wyroby gwintowane, kotwy wklejane, wiertła, piły tarczowe oraz narzędzia i elektronarzędzia. Grupa Rawlplug skupia zakłady 
produkcyjne we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Łańcucie i Kaliningradzie. 

Rozwiązania projektowane przez naszych inżynierów i wytwarzane w naszych zakładach produkcyjnych, znajdują zastosowanie  
w budownictwie, energetyce, motoryzacji, przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, przemyśle wydobywczym, 
stoczniowym, drogowym oraz drzewnym umacniając lojalność naszych wymagających klientów i partnerów biznesowych. 

 
Aktualnie, poszukujemy do jednej z naszych spółek, kandydatów na stanowisko: 

 

Praktykant (Analiza Danych) 
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 

 

Jesteś otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe?  
 
Dołącz do naszego zespołu, gdzie pod czujnym okiem Mentora:  

• będziesz miał okazję tworzyć modele prognostyczne i raporty na podstawie analizy danych 
• poznasz jak na podstawie wyciągniętych wniosków, rekomendować dalsze działania 
• będziesz przygotowywał zestawienia i przekształcenia danych  
• poznasz praktyczne zastosowania metod analizy i rozwiązywania realnych problemów 
• wykonasz prostą pracę projektową, uzgodnioną z opiekunem praktyk 

Co po Twojej stronie? 

• status studenta lub absolwenta kierunków ścisłych – Matematyka / Statystka / Ekonometria / Informatyka  
• umiejętność pisania zapytań w SQL i pracy z arkuszem Excel 
• zdolność analitycznego myślenia 
• nastawienie na pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności 

Co oferujemy? 

• udział w programie bezpłatnych praktyk 
• elastyczne godziny praktyk umożlwiające dostosowanie do zajęć na uczelni 
• poznanie zakresu działań i funkcjonowania Wydziału Utrzymania Ruchu  
• samodzielne zadania umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy 



• wsparcie i wiedzę doświadczonych ekspertów  
• przyjazną atmosferę sprzyjającą zdobywaniu umiejętności 
• doświadczenie w organizacji będącej światowym liderem branży 
• referencje i zaświadczenie po odbytych praktykach 

 

Wyślij CV wypełniając formularz:  

kliknij w FORMULARZ 

Skontaktuj się z nami: rekrutacja@rawlplug.com 

Prosimy o dopisanie w życiorysie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 

Więcej ofert na: https://www.rawlplug.pl/pl/kariera/oferty-pracy/ 

 
www.rawlplug.pl 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e4df7763ba2742798da64bf582d04f64
https://www.rawlplug.pl/pl/kariera/oferty-pracy/

