
Thales jest światowym liderem w zakresie dostarczania systemów bezpieczeństwa dla transportu naziemnego, przestrzeni powietrznej, 

działalności obronnej oraz transakcji elektronicznych. W zakresie transportu kolejowego Thales jest jednym z czołowych dostawców systemów 

automatyki kolejowej i liderem we wdrażaniu ETCS zapewniając automatyzację sterowania ruchem pociągów przy zachowaniu maksimum 

bezpieczeństwa transportu, pasażerów i towarów.  

W Polsce Thales skutecznie wspiera rozwój sieci kolejowych jako lider w zakresie automatyki kolejowej oraz rozwija nowe obszary biznesu 

oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania dla wojska, branży lotniczej, transportu, telekomunikacji oraz sektora publicznego.   

 

Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

 

Staż - Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Biznesu ICS 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

 

Zadania na stanowisku:  

 

• Wsparcie biznesu ICS (Integrated Communication & Supervision Systems) w zakresie handlowym, rozwoju biznesu, współpracy 

międzyzespołowej, oraz technicznego wsparcia procesów handlowych, 

• Prowadzenie projektów wewnętrznych i zewnętrznych zleconych przez Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w celu usprawnienia organizacji i 

procesów w obszarze transportowym. 

 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie techniczne średnie lub wyższe – student lub absolwent kierunku Transport, Telekomunikacja, lub pokrewnego, 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, 

• Zainteresowania oraz pasje związane z transportem będą dodatkowymi atutami. 

 

Oferujemy:  

 

• Płatny staż, zdobycie doświadczenia w międzynarodowej korporacji i kontakt z high-tech, 

• Przyjazną atmosferę pracy, 

• Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu. 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@thalesgroup.com 

 

 

 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. gen. Józefa 

Zajączka 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)“. 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.   

 www.thalesgroup.com 
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