
Urząd m.st. Warszawy zaprasza na odpłatne praktyki absolwenckie 
studentów I i II stopnia kierunków społecznych, w szczególności 

administracja, zarządzanie, studia miejskie
Praktykant/ka będzie działać w zespole ds. współpracy z nauką w Biurze Strategii i Analiz m.in.  

przy tworzeniu kalendarza wydarzeń naukowych i mapy jednostek naukowych Warszawy. 

Zadania będą obejmować:
n Desk research
n Nawiązanie kontaktu i pozyskanie informacji od warszawskich jednostek naukowych
n Tworzenie zbiorów danych i zestawień
n Przygotowanie treści na stronę www
n Inne zadania związane ze współpracą samorządu i środowisk naukowych

Termin praktyk: od 6 września do 30 listopada 2021 r. 

Co oferujemy?
n Zapoznanie się ze specyfiką pracy w dużej organizacji w sektorze administracji samorządowej 
n Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zadań i struktury samorządu
n Możliwość odbycia e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
n Udział w rozwijaniu współpracy międzysektorowej
n Wsparcie merytoryczne opiekuna
n Możliwość pracy zdalnej
n Zaświadczenie o odbyciu praktyk
n  Wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie

Czego oczekujemy?
n  Dyspozycyjności 8 godzin dziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
n  Samodzielności, terminowości oraz rzetelności w realizowanych zadaniach
n  Komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów
n  Umiejętności pisania tekstów informacyjnych i promocyjnych

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki 
nie ukończyli 30. roku życia i dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgłoszenia wraz z CV zawierającym zamieszczoną poniżej i podpisaną własnoręcznie klauzulę przyjmujemy 
na adres mailowy: naukowa@um.warszawa.pl do 15 sierpnia 2021 r.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy. 
Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 
adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”.


