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Firma PZ HTL S.A. specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości sprzętu dla branży laboratoryjnej, 

poszukuje studenta na praktyki, z możliwością podjęcia dłuższej współpracy, w ramach stanowiska 
Assistant Product Manager. 
 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Zakres obowiązków: 
 

 Przygotowywanie projektów graficznych, materiałów promocyjnych i reklamowych (w tym 
katalogów, ulotek, banerów, opakowań), 

 Tworzenie logotypów, 

 Nadzór nad aktualizacją instrukcji obsługi wyrobów, grafik opakowań wyrobów/ tworzeniem 

nalepek na opakowania wyrobów, 

 Skład DTP i przygotowanie do druku, 

 Przygotowanie i obróbka zdjęć produktów, 

 Tworzenie prezentacji produktowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. 
 

Wymagania: 

 
 Osoba w trakcie studiów na kierunkach: Papiernictwo i Poligrafia lub Grafika komputerowa 

 Bardzo dobra znajomość programów graficznych Illustrator,  Photoshop, Indesign, 

 Umiejętność tworzenie grafik 2D/3D zarówno do Internetu jak i do druku, 

 Dobra znajomość języka angielskiego, 

 Umiejętność kreatywnego myślenia i projektowania, 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

 Doskonałe zdolności planowania i organizacji pracy, 

 Umiejętność pracy pod presją czasu, 

 Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność. 

Oferujemy: 

 

 Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku przez okres 2-3 

miesięcy (z możliwością przedłużenia współpracy), 
 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, 

 Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego. 

 

Kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30 marca 2018 roku, na adres     
e-mail: rekrut2@corning.com 
 

W temacie  wiadomości e-mail prosimy o podanie nr ref.: rekrutacja/Dział Marketingu 
 
Ogłoszenie dostępne także na stronie www.htl.pl, w zakładce Kariera 

 
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na rzecz PZ HTL S.A., ul. Daniszewska 4, 03-230 

Warszawa,  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV) na cele: 
[__] obecnie prowadzonej rekrutacji, 

[__] wszelkich przyszłych rekrutacji, które mogą się odbyć w okresie najbliższych 3 lat. 
Informujemy, że wskazana spółka będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w dokumentach rekrutacyjnych, w rozumieniu art. 7 pkt 

4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z dalszymi zmianami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być dobrowolna, 
lecz konieczna w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową cywilnoprawną) lub obligatoryjna na 
podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z dalszymi zmianami (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową o pracę. 

Informujemy, że przekazane nam dane osobowe w zakresie nie objętym wspomnianą regulacją nie będą brane pod uwagę). Kandydat ma prawo do 
wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez wniosek przesłany na adres: rekrut2@corning.com.  Dokumenty rekrutacyjne ze wszystkimi 

zawartymi w nich danymi osobowymi zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wygaśnięciu zgody na wzięcie udziału w przyszłych 
rekrutacjach”. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi kandydatami 

mailto:rekrut2@corning.com
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