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Zostań naszym Ambasadorem, oprócz ciekawych zadań czeka Cię mnóstwo zabawy!
Jako Ambasador naszej firmy:
- poznasz studentów z różnych lokalizacji w całej Polsce, o podobnych zainteresowaniach i będziesz z
nimi współpracował/a
- przy naszym wsparciu będziesz mógł/a organizować kampanie promujące firmę, Program Praktyk
Letnich wśród studentów
- będziesz mógł/a organizować eventy na uczelni według swoich pomysłów
- poznasz pracowników naszej firmy i będziesz miał/a okazję współpracować z lokalnym HR Skanska
Dla nas Ambasador to osoba, która:
- studiuje na studiach inżynierskich lub na 1 roku studiów magisterskich
- jest studentem/tką kierunków związanych z budownictwem, inżynierią środowiska i
pokrewnych, geologii
- jest otwarta na pracę zespołową, ma dużo zapału i dobrej energi, lubi myśleć kreatywnie, a także chcę
się rozwijać pod okiem praktyków
Co dostaniesz wzamian?
- weźmiesz udział w szkoleniach specjalnie dopasowanych do potrzeb Ambasadorów
- całoroczną współpracę z firmą i zapoznamy Cię z naszą startegią
- umiejętności w zarządzaniu, organizacją samodzielnych projektów realizowanych na uczelni
- rozwiniesz swoje umiejetności miękkie, których posiadanie jest nieocenione w dalszej karierze
zawodowej
Chcesz wiedzieć więcej?
- Do tej pory mieliśmy już ok. 200 Ambasadorów a program realizujemy od 8 lat
- Ze sporą częścią naszych Ambasadorów mamy kontakt do dzisiaj i część z nich jest pracownikami
naszej firmy
- Co roku nagradzamy naszych najlepszych Ambasadorów
- Nasi Ambasadorzy są ze sobą w stałym kontakcie także po Programie
- Program Ambasadorów Skanska to świetna okazja na nowe przyjaźnie!
- Jeśli masz więcej pytań napisz do naszego Ambasadora na Twojej uczelniRekrutacja
Jak zrobić pierwszy krok?To nic trudnego! Musisz tylko wejść na naszą stronę i wypełnić formularz do18
września! Aplikuj tutaj
Jak się dowiesz, że zostałeś/aś naszym Ambasadorem?
Po selekcji aplikacji zadzwonimy do wybranych kandydatów. Jeśli zadzwonimy do Ciebie, to odbędziesz z
nami rozmowę telefoniczną i dowiesz się czy zakwalifikowałeś/aś się do Programu.
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