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Zapraszamy również do zapoznania się z ofertami praktyk, które publikujemy wśród ofert 
rekrutacyjnych. 



 

 

Stanowisko praktykanta, 
Firma/Instytucja 

Praktykant ds. realizacji projektów, Rudzka Agencja Rozwoju 
„Inwestor” Sp. z o.o. 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Biuro Projektów 

Nr umowy ECK/1/PSPB 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym okresie 
liczba kandydatów 

3 

Preferowane kierunki studiów  [_] Analityka gospodarcza 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[_] Ekonomia 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finance and Accounting for Business 

[_] Finanse i rachunkowość (Rybnik) 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[X] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[_] Informatyka 

[_] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business Studia w języku angielskim 

[_] Logistyka w biznesie 

[_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) Studia 7-semestralne 

[X] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[X] Przedsiębiorczość i finanse 

[_] Zarządzanie 

[_] Inny (jaki?) ………………………………………………….. 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

www.rarinwestor.pl 

DANE OSOBY ODPOWIEDZALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko: Agnieszka Profus 
Funkcja: Asystent Zarządu 
E-mail: sekretariat@rarinwestor.pl 
Telefon stacjonarny: 32 248 77 86 w. 21 
Telefon komórkowy:       

 



 

 

Stanowisko praktykanta, 
Firma/Instytucja 

Specjalista ds. reklamy / obsługa programów lojalnościowych, 
Visual Effect Sebastian Pawlica 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Dział handlowy / Dział graficzny 

Nr umowy ECK/3/PSPB 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym okresie 
liczba kandydatów 

1 

Preferowane kierunki studiów  [X] Analityka gospodarcza 

[X] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[_] Ekonomia 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finance and Accounting for Business 

[_] Finanse i rachunkowość (Rybnik) 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[X] Informatyka 

[_] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business Studia w języku angielskim 

[_] Logistyka w biznesie 

[_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) Studia 7-semestralne 

[X] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[X] Przedsiębiorczość i finanse 

[X] Zarządzanie 

[X] Inny (jaki?) Marketing, Grafika 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

www.visual-effect.pl 

DANE OSOBY ODPOWIEDZALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko: Dariusz Żymła 
Funkcja: Account Manager 
E-mail: d.zymla@visual-effect.pl 
Telefon stacjonarny: - 
Telefon komórkowy: 530 984 529 

 


