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EMCA S.A. - renomowana firma konsultingowo-inżynieryjna EMCA S.A.  

zaprasza utalentowanych studentów kierunków technicznych  

do odbycia praktyk. 

 
Oferujemy: 

Udział w realizacji interesujących projektów z zakresu zarządzania i zagadnień inżynieryjno-
projektowych, a w szczególności w realizacji i obsłudze projektów dla systemów HVAC (wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewania) dla obiektów/projektów przemysłowych głównie sektora energetyki  
i elektroenergetyki.  

U nas weźmiesz udział w realizacji całego procesu inwestycyjnego od etapu projektowego, poprzez 
koordynacje dostaw, bezpośredniej realizację prac i montażu na obiektach, etapu rozruchu, testów 
i uruchomienia instalacji, przygotowania dokumentacji powykonawczej i jakościowej, kończąc na 
fazie przekazania wykonanych instalacji do eksploatacji oraz obsługi serwisowej w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

 

Jeżeli jesteś osobą: 

 proaktywną i lubiącą wyzwania 
 szybko uczącą się i chętną do rozwoju 
 znasz język angielski na poziomie min. C1, w tym terminologię techniczną 
 biegle znasz pakiet Microsoft Office a szczególności programy Power Point i Excel 

(tworzenie tabel przestawnych, pisanie formuł, makr)  
 znasz programy do projektowania: AutoCad, MicroStation. 
 posiadasz czynne prawo jazdy kategorii B 
 

Nie wahaj się i wyślij swoje CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji na adres mailowy: rekrutacja@emca.pl  

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest  EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 20, 00-490 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018541, NIP: 5261231089, REGON: 011954320, o kapitale zakładowym w wysokości 

1.700.00,00 zł wpłaconym w całości. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. [226253970] , adres email: [michal.nasierowski@emca.pl]. 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe zawarte w CV przetwarzane będą przez dział kadr oraz osoby uprawnione do reprezentacji EMCA S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 

i c 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). 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia 

rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  12 miesięcy od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
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