
Список установ та підприємств для проходження практики  за програмою
LEOPOLIS FOR FUTURE

 
1. Abris Capital Partners - фонд прямих інвестицій.
2. Група "Алюміній" - виробник  алюмінієвих  сплавів. 
3. BLUE MEDIA - обробка електронних транзакцій та підтримки онлайн-продажей.
4. KRIDO - бізнес-консультації,  податкова, юридична та транзакційна допомога.
5. ETOS S. A. - торгова мережа одягу - бренди: Diverse, Diverse Extreme Team,
Coalition (CLTN).
6. Міська рада Гданська - законодавчий, контролюючий і представницький орган
міста.
7. КПМГ -  аудиторські та консультаційні послуги.
8. ПКП "Енергетика" - продаж та постачання електроенергї торгівельним  та
комерційним клієнтам та інші енергетичні послуги.
9. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - надання юридичних послуг для бізнесу.

 



 1. Abris Capital Partners - один з провідних незалежних  інвестиційних фондів - фонд прямих інвестицій.
Працює над зростанням цінності наших інвестицій, і співпрацюючи з нашими діловими партнерами
зацікавлені в побудові довгострокових відносин з  інвесторами, підприємцями, співробітниками та всіма
організаціями і приватними особами. Abris Capital Partners  було визнано найкращим інвестиційним
фондом у категорії "Прямі інвестиції" за версією ESG Investing Awards 2022, провідної світової премії за
досягнення в галузі досліджень і оцінки  фондів та продуктів у сфері екологічних, соціальних та
управлінських питань (ESG). Ми дотримуємося найвищих професійних, етичних та ESG стандартів.
Місце проходження практики: Гжибовський парк, вул. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

2023:  1. Практикант  в команду по роботі з угодами -(Abris Capital Partners)
Тривалість практики: 1 місяць з можливістю продовження до 2 місяців;
 Для практиканта  це можливість брати участь у всіх напрямах роботи над інвестиційними проектами і
отримати  досвід у багатьох аспектах інвестиційних транзакцій. Ви можете розраховувати на участь у
наступних видах діяльності: -Дослідження; -Фінансовий аналіз; -Комп'ютерне моделювання; -Аналіз
конкурентів; -Підготовка службових записок та меморандумів; -Допомога у виконанні транзакцій.
Вимоги:
- Ми шукаємо детально орієнтованого стажера з винятковими аналітичними та
організаційними навичками;- сильна усна та письмова комунікація; - базові фінансові та
комп'ютерні навички. 



р

Abris Capital Partners

2023: 2. Практикант в команді ESG 
Тривалість практики: 1 місяць з можливістю продовження  до 2 місяців;
  Обов'язки:
- Підтримка команди ESG у щоденних запитах, допомога у створенні політик, інструкцій, що
стосуються програми сталого розвитку та  впливають на навколишнє середовище, здоров'я та
безпеку організації;
- Допомога з існуючими та новими проектами по всіх робочих питаннях ;
   Вимоги:
- Ми шукаємо студента, який вивчає екологію та охорону навколишнього середовища або
студента, який вивчає економіку та фінанси цікавиться екологією.
- Сильна усна та письмова комунікація англійською мовою.



Група "Алюміній" -
 одна з найбільших  найсучасніших груп  постійних виробників вторинних алюмінієвих ливарних сплавів та
первинних сплавів, що розвивається. Виробнича потужність заводів Групи компаній "Алюміній" становить 270 000
тонн на рік. Місце проходження практики: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

2023: Практикант в ІТ-команді
Тривалість практики: 2-3 місяці

Обов'язки:
- надання підтримки кінцевим користувачам в експлуатації систем підтримки виробництва;
- служба підтримки та адміністрування ІКТ-інфраструктури компанії;
- пропозиції, розробка та впровадження нових ІТ-рішень для покращення бізнес-процесів у компанії;
- підтримка та розвиток локальних систем/баз даних;
- співпраця з користувачами для виявлення потреб 
- реалізація проектів;

Вимоги:
- знання операційної та серверної систем Microsoft Windows 
- знання мережевих технологій TCP/IP;
- базові знання мови запитів SQL;
- знання ERP / MRP систем вітається, а також веб-сервісів, OpenAPI, Swagger буде перевагою
- Англійська  та знання польської мови - щоб спілкуватися з кінцевими користувачами;
- креативність у пошуку рішень (проактивність);
- вміння працювати в команді;



3. BLUE MEDIA 
Ми є постачальником рішень, призначених для обробки електронних транзакцій та підтримки
онлайн-продажей - від автоматизації побутових платежів до комплексного індивідуального
підходу послуги онлайн-банкінгу.  Присутні на ринку з 1999 року. Ми надаємо інструменти для
роботи з електронними платежами, системи для роботи з електронними рахунками, системи
для миттєвих платежів, системи верифікації та авторизації, системи обробки та підтримки
продажу банківських продуктів.   www. Blue media. pl 
2023: Практикант у відділі ІКТ
Місце проходження практики: Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Тривалість практики: 1 місяць
Ми шукаємо орієнтованого на деталі стажера з винятковими комунікаційними та організаційними
навичками, який стане  реальним помічником у нашому  Відділі інформаційних технологій.

Вимоги:
- освіта в галузі комп'ютерних наук,  ІТ-адміністрування; 
-  гнучкість,  організованість і здатність швидко навчатися;
- ставлення до клієнта  - енергійне, позитивне та комунікабельне;
- сильна усна та письмова комунікація польською мовою є обов'язковою умовою;
- впевнене усне та письмове спілкування англійською мовою.                       



4. KRIDO
Ми надаємо податкову, юридичну та трансакційну допомогу, а також бізнес-консультації для
підприємців. Ми допомагаємо компаніям розвивати свій інноваційний бізнес, зокрема, шляхом
отримання фінансування з державних фондів та інших доступних джерел. . Ми очолюємо
рейтинги податкових консультантів та фірм, що підтримують інновації та R&D. Ми радники, а
не аудитори. Ми - польська консалтингова компанія. В якості  члена Taxand- всесвітньої
податкової організації, ми також можемо допомогти нашим клієнтам розвивати свій бізнес за
кордоном. 
www. crido. pl
Місце проходження практики: Ul. Towarowa 28 (Generation Park Z), 00-839 Warszawa
Команда CRIDO зосередилася на аналізі потенційного розширення послуг  з урахуванням
сучасних тенденцій, законодавства та економічних факторів. Ми будемо раді запропонувати
стажування студенту 4-го або 5-го курсу (перевага надається економічному / фінансовому /
управлінському / цифровому або юридичному факультету).



 
2023: Практикант у команду бізнес-аналітики / аналізу даних  
Тривалість стажування: до 2 місяців
Обов'язки:
-підтримка команди в проектах, пов'язаних з дослідженням ринку;
 -проведення  презентації результатів дослідження членам правління.
Вимоги:
- розвинуті аналітичні та дослідницькі навички
- володіння англійською мовою (В2); знання польської мови ( базовий рівень)
- досвід  роботи з MS Office, зокрема з MS Excel (просунутий рівень)
- Відкритість, акуратність і сфокусованість на поставлених завданнях
-  Хороші комунікативні навички
х

KRIDO



2023:  Практикант у відділ комунікацій / брендингу 
Тривалість практики: до 2 місяців
 Для студентів 4-5 курсів (соціальні науки або психологія). Ви будете відповідати за різні проекти зі
стандартизації та зміцнення практики управління персоналомпо всій організації.

Вимоги:
- Підтримка HR-команди в різних сферах, таких як: ініціативи з корпоративної соціальної
відповідальності (наприклад, організація заходів для співробітників), адміністрування тренінгів, підбір
персоналу
- Підтримка HR-комунікації
- Створюйте графіку та презентації для внутрішніх комунікаційних заходів
- Беріть участь у внутрішніх проектах, зосереджених на різних HR-процесах
- Дуже хороші аналітичні та комунікативні навички
- Просунутий рівень англійської мови; знання польської мови буде перевагою
- Дуже хороші навички роботи в MS Office, зокрема в MS PowerPoint
- Відкритий, акуратний і сфокусований на поставлених завдання

KRIDO



5. ETOS S. A.  
Це торгова мережа в Польщі та країнах Центральної та Східної Європи, яка розвиває такі бренди, як Diverse, Diverse
Extreme Team, Coalition (CLTN).  Це один з найбільш популярних і динамічних брендів повсякденного одягу на
польському ринку, призначений для молоді віком 20-30 років.  www. diversesystem. com
Місце проходження практики: Ul. Бишевська 23, 80-298 Гданськ
2023: 1. Практикант у відділ експорту 
Тривалість практики: 2 місяці з можливістю продовження; 
Обов'язки: 
- збір та формування фінансової та статистичної інформації в бюджетні таблиці; 
- аналіз анкет;  дослідження ринку ЦСЄ; 
- зведення цифр та статистики, надання звітів для керівництва. 
Вимоги: 
- Поглиблене знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 
- Поглиблене знання англійської мови; знання польської та російської мов буде перевагою;
 - Вміння шукати інформацію в Інтернеті; 
- Сумлінність, ретельність та акуратність; 
- Вміння працювати в команді та під тиском; 
- Хороші комунікативні навички.



   ETOS S. A.  
2023: Практикант  у відділі маркетингу
Тривалість практики: 2 місяці з можливістю продовження 
Обов'язки:
- збір та розповсюдження фінансової та статистичної інформації, (бюджетних таблиць);
- аналіз анкет, написання звітів, брошур для  компанії та інших подібних документів;
- організація та проведення презентацій і зустрічей з клієнтами;
- допомога у проведенні рекламних заходів;
- допомога в організації маркетингових досліджень;
- тісна співпраця з працівниками інших відділів - реклами, маркетингових досліджень,
виробництва, продажу та дистрибуції.
Вимоги:
- Ключові навички асистента з маркетингу: впевненість, організаторські здібності, комерційна
обізнаність, адаптивність, креативність, вміння працювати в команді, комунікабельність,
аналітичні навички, ІТ-навички;
-  впевнене знання польської мови та англійської буде перевагою.



6. Міська рада Гданська 
є законодавчим і контролюючим органом міста. Вона відіграє роль  як представницький орган
у місті, до виключних повноважень Ради належить наступне:
- прийняття рішення щодо статуту міста;- встановлення заробітної плати президента,
-визначення напрямків його діяльності та отримання звітів від про його діяльность;
- призначення та відкликання міського скарбника та секретаря - за поданням президента;
- прийняття рішення про міський бюджет, розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття
рішення щодо надання або ненадання права голосу щодо:
- прийняття рішень щодо місцевих планів облаштування;
- прийняття рішення про економічні програми 2023 ;
- прийняття рішень щодо податків і платежів у межах, визначених окремими законами
- прийняття рішень щодо майнових питань міста, що виходять за межі компетенції звичайної
ради.
www. gdansk. pl
Місце проходження практики: ul. Nowe Ogrody 8/12, Гданськ



Міська рада Гданська 
2023: 1.Практикант у відділ містобудування, архітектури та охорони пам'яток 
Тривалість практики: 1 місяць 
Вимоги: 
- Бажання знати організацію та завдання місцевого самоврядування; зацікавленість у розробці та
реалізації проектів, що співфінансуються з фондів Європейського Союзу; 
- Зацікавленість у розвитку міст з точки зору інвестицій та ревіталізації; 
- Вміння швидко налагоджувати контакти; креативність; позитивний настрій; 
- Поглиблене знання польської мови. 
 2023: 2. Практикант у культурних установах у Гданську 
Тривалість практики: 1 місяць. Точне місце проходження стажування залежить від Ваших інтересів і
профілю Ваших занять.
Вимоги: 
- Бажання знати організацію та завдання культурних інституцій, що діють у місті; 
- Зацікавленість у сфері культури, мистецтва, або ж історії та політики;
 - Вміння швидко налагоджувати контакти; креативність; позитивний настрій; 
- Поглиблене знання польської мови.



7. КПМГ 
у Польщі надає аудиторські та консультаційні послуги протягом 30 років. Будучи  частиною
глобальної організації незалежних аудиторських та консалтингових компаній, ми надаємо професійні
послуги на польському ринку вже 30 років. У нас працюють майже 2 000 осіб у семи офісах.
www. kpmg. pl
Місце проходження практики: вул. Інфлянка 4А, Варшава

2023: 1.Практикант у  відділ аудиту

Аудиторський відділ КПМГ у Польщі існує вже майже 30 років і спеціалізується на аудиті
фінансової звітності, звітів компаній з усіх секторів економіки. Серед наших клієнтів - найбільші
приватні та лізингові компанії, які є лідерами у своїх галузях у Польщі та світі, а також малі та
середні підприємства.
Тривалість практики: 2 місяці



 КПМГ 
  2023 : 1. Практикант у  відділ аудиту
Обов'язки
- Спільна реалізація проектів, пов'язаних з аудитом та оглядом фінансової звітності та впевненість при
вирішенні питань
- Пряма співпраця з клієнтами КПМГ  в рамках поточних проектів за підтримки досвідчених фахівців
КПМГ
Вимоги:
- студент або випускник третього курсу/або першого курсу  навчання в галузі економіки, фінансів або
суміжних галузях
- Зацікавленість у практичному підході до фінансових питань та бажання пов'язати своє професійне
майбутнє з аудиторською а консалтинговою сферою
- Націленість на проектну роботута отримання знань від професіоналів
- Аналітичні навички
-Впевнене  польською та англійською мовами
Ми пропонуємо: оплачувану практику; співпрацю з найкращими експертами; гібридна та/або віддалену
модель роботи - на місці ми працюємо в сучасних офісних приміщеннях у зручних локаціях; широкий
спектр тренінгів, інтегрованих у платформу Degreed, зокрема, LinkedIn Learning, сертифікати



 КПМГ
2023: 2. Практикант в  команду CIO Advisory
Команда консультантів ІТ-директора у складі команди ІТ-консалтингу надає стратегічні та операційні
консультації для ІТ-відділу. Консультанти відділу допомагають клієнтам у підготовці до впровадження
нових ІТ-систем, в тренді  сучасної  цифрової трансформації підприємств як інструменту  побудови
стратегії для розвитку ІТ-сфери.Тривалість практики: 2 місяці
Обов'язки:
- підтримка команди консультантів у реалізації ІТ-консалтингових проектів; - участь у підготовці
специфікацій ІТ-вимог до програмних проектів; - участь в аналізах та проектах, пов'язаних з ІТ-
інфраструктурою;- підготовка різних видів аналізу та презентацій для проектних команд.

Вимоги:
- вища освіта або  студент останнього курсу -  в галузях, пов'язаних з ІТ- аналітичні навички
- базові знання бізнес- аналізу та ІТ-вимог
- базові знання ІТ-технологій та здатність швидко освоювати нові ІТ-системи
-і знання MS Office
- вміння працювати в команді та ефективно і доброзичливо спілкуватися з іншими



КПМГ
2023: 2. Практикант в команду CIO Advisory

Додаткові активи:
- знання питань, пов'язаних з інтеграцією ІТ-систем та архітектурою ІТ-систем
- знання моделювання та нотації бізнес-процесів (UML, BPMN)
Ми пропонуємо:
- оплачувану практику ;- співпрацю над різноманітними завданнями з найкращими експертами  для  
отримання практичного досвіду під їхнім керівництвом;- гібридну роботу - на місці ми працюємо в
сучасних офісних приміщеннях у зручних локаціях;- широкий спектр тренінгів, інтегрованих у
платформу Degreed, зокрема LinkedIn Learning, сертифіковані курси Microsoft та тренінги для
співробітників компанії;- - можливість отримати сертифікат, що підтверджує участь у тренінгах



КПМГ
2023: 3. Практика у відділі  податкової консультації
Наші податкові консультанти КПМГ надають комплексніта комерційні консультаціїз широкого кола питань
з урахуваннямвсіх потреб, щоб допомогти вам досягти ваших цілей у відповідальний спосіб. Ми
обслуговуємо клієнтів, які працюють у широкому спектрі галузей- нерухомість, роздрібна торгівля,
споживчі товари, банківські, фінансові та телекомунікаційні послуги.
Тривалість практики: 2 місяці
Обов'язки:
-консультування польських та міжнародних клієнтів
- допомога у підготовці висновків та різних видів документації у сфері податкового права польською та
англійською мовами
- проведення досліджень на основі  судових рішень



КПМГ
2023: 3. Практика у відділі податкової консультації
Вимоги:
- Студенти 3-го або останнього курсу або випускники юридичних, фінансових, бухгалтерських, економічних
та суміжних спеціальностей
- просунутий рівень англійської та польської мов (рівень В2)
- досвід роботи з Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint та інше загальновживане програмне
забезпечення
- відкритість, гнучкість мислення; інноваційність та амбітність; відповідальність за виконання окремих
завдань, уміння  кинути виклик звичним рішенням
Що ми пропонуємо: - оплачувану практику;- співпрацю над різноманітними завданнями з найкращими
експертами для отримання практичного досвіду;- гібридна робота- на місці ми працюємо в сучасних
офісних приміщеннях у зручнихлокаціях;- широкий спектр тренінгів, інтегрованих у платформу Degreed,
зокрема LinkedIn Learning, сертифіковані курси Microsoft
та внутрішні тренінги;- бізнес-айфон та ноутбук;- можливість отримати сертифікат, що підтверджує участь у
практиці



8. ПКП "Енергетика" 
працює на польському ринку з 2001 року. Наша головне
завдання - продавати та постачати електроенергію торгівельним та бізнес-
клієнтам. Ми також спеціалізується на енергетичних послугах.

www. pkpenergetyka. pl
Місце проходження стажування: наразі уточнюється
Тривалість стажування: 2 місяці
Деталі цьогорічного стажування будуть оголошені в середині лютого.
Пропозиція стосується  студентів 4-го або 5-го курсу спеціальностей,
пов'язаних з електротехнікою. Вільне володіння польською мовою необхідне,
англійська мова - за бажанням.



9. RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 
надає юридичні послуги для бізнесу. Експертні знання наших фахівців гарантують
високу якість юридичні послуги та підтримку навіть у вкрай складних ситуаціях. Команда
РККВ.Фірма пишається своїми глибокими знаннями, включаючи, наприклад,
корпоративне право та корпоративні суперечки, що підтверджено численними
нагородами в престижних експертних рейтингах. Сотні успішно завершених кейсів
роблять нас партнером, на якого можуть покластися навіть найвибагливіші клієнти. Ми 
 досконало розуміємо потреби бізнесу і постійно поглиблюємо свої знання в цьому
напрямку. Ми впроваджуємо перевірені, але часто нетрадиційні рішення, що
дозволяють нашим Клієнтам  завжди досягати поставлених цілей.
www. rkkw. pl
Місце проходження практики: ul. Wilcza 45, 00-679 Warszawa
2023: Практика в юридичній фірмі
Тривалість практики: 1 місяць



RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
2023: Практика в юридичній фірмі
Що ми пропонуємо:
- можливість отримати досвід роботив юридичному відділіавторитетної варшавської юридичної фірми
- можливість брати участь уреалізації поточних проектів фірми
-дружню робочу атмосферув молодому динамічномуколективі
- робота в самому центрі Варшави

Вимоги:
- студент 2,3, 4 або5 курсу юридичногофакультету
- інтереси відповіднодо профілю фірми (корпоративне право, договірне право, злиттята поглинання)
(угоди M&A), трудовеправо та управлінськіконтракти, право ринку капіталу, правоінтелектуальної власності)
- дуже хорошізнання пакету MSOffice
- комунікативне знання польської мови та  бажано знання англійської мови
- незалежність, відповідальність та сумлінністьу виконанні обов'язків
- відданість роботі


