
 

 
 
Płatne praktyki wakacyjne  
w Wypożyczalni Maszyn 
Budowlanych! 
 
 
Rozpocznij swoją karierę w branży rentalowej  
z Ramirent S.A. 
 

Poszukujemy Praktykanta do wsparcia naszych działań 
handlowych. 

 

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i poszerzyć swoją wiedzę  
z zakresu prawidłowego funkcjonowania magazynu?  
Jeśli tak, to nasza propozycja jest dla Ciebie idealna!  
 
Zostań Magazynierem i zdobądź praktyczne umiejętności wydawania  
i przyjmowania oraz utrzymania maszyn budowlanych w pełnej sprawności 
technicznej. 
 

Podstawowe informacje: 
• Miejsce praktyki: Łódź, al. Włókniarzy 52 

• Czas trwania: 3 miesiące w okresie wakacyjnym  
(czerwiec-wrzesień 2021) 

   
 

  

 

 

 

Doskonale sprawdzisz się w tej roli, jeśli: 
 

• Jesteś uczniem, studentem lub absolwentem (preferowane kierunki 
techniczne) do 30 roku życia 

• Interesujesz się naprawą maszyn, a wolnych chwilach lubisz 
majsterkować 

• Jesteś osobą sumienną i potrafisz dokładnie wykonywać swoje zadania 

• Masz pozytywne nastawienie i poczucie humoru 😎 
• Jesteś dyspozycyjny 40 godzin w tygodniu 

Co możemy Ci zaoferować? 
 

• Pracę od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00 

• Możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego u lidera branży 
rentalowej w Polsce 

• Merytoryczne wsparcie opiekuna 
praktyk 

• Współpracę ze specjalistami z 
wieloletnim doświadczeniem  

• Fun z wykonywanej pracy i 

niepowtarzalną atmosferę 😎 

• Zaświadczenie po zakończonej 
praktyce 

Jak aplikować? 
 

Osoby zainteresowane prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
rekrutacja@ramirent.pl wpisując w 
tytule: PRAKTYKI_MAG/LOD  
najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. 
 
Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z: 

• Klauzulą informacyjną dotyczącą procesu 
rekrutacji 

• Polityką ochrony danych osobowych dla 
osób ubiegających się o pracę 

 

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy największym w Polsce i czołowym na rynkach europejskich dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, 

podnośników, kontenerów, rusztowań oraz podestów roboczych. Obok wynajmu wysokiej jakości, renomowanego sprzętu bez operatora, oferujemy 

powiązane z nim usługi dodatkowe, takie jak doradztwo techniczne, serwis oraz transport. Jesteśmy obecni na polskim rynku od 2000 roku. 

 
Chcesz poznać nas lepiej? 
 

Konieczne zajrzyj na nasze profile społecznościowe,  
gdzie dowiesz się więcej o tym, czym się zajmujemy. 
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