
Starter24 Sp. z o.o. – jesteśmy wyłącznym partnerem ADAC niemieckiego automobilklubu w Polsce i prężnie 
rozwijającej się międzynarodowej firmie z branży assistance. Istniejemy na polskim rynku  od 2000 roku. Obecnie 
aktywnie poszukujemy pracowników do naszego Centrum Zgłoszeniowego. Pomagamy zarówno polskim, jak i 
zagranicznym Klientom podróżującym po kraju, jak i za granicą. Oprócz klientów indywidualnych, obsługujemy 
również programy assistance gwarancyjnego dla prestiżowych firm samochodowych min.: Audi, Ford, Opel, VW. 
Zajmujemy się organizacją pomocy drogowej, samochodów zastępczych, hoteli i biletów lotniczych. 
Kontaktujemy się z centrami zagranicznymi na terenie całej Europy. Jako jedyni w Polsce posiadamy własną sieć 
mobilnych warsztatów, a dzięki przynależności do sieci ARC Europe docieramy do każdego miejsca w Europie.  
 

Po więcej informacji zapraszamy na nasz profil pracodawcy: http://www.pracuj.pl/poznaj-

pracodawce/starter24-sp.-z-o.o.,18801313  

 
Program praktyk studenckich 

Miejsce pracy: Poznań 

 

Jeżeli: 
 

 Jesteś w trakcie studiów licencjackich lub magisterskich; 

 Jesteś osobą proaktywną, dynamiczną, ciekawą świata; 

 Kieruje Tobą motywacja oraz pasja do sięgania jeszcze wyżej i osiągania jeszcze więcej; 

 Chciałbyś/ chciałabyś zdobyć doświadczenia zawodowe w którymś z poniższych obszarów: 

 Centrum Zgłoszeniowe - odpowiedzialne za realizowanie świadczeń assistance dla 

Klientów (organizowanie pomocy na drodze, holowania, auta zastępczego,  noclegu i 

hotelu itp.) 

 Dział Techniczny -  odpowiedzialny za kompleksowy rozwój kompetencji technicznych 

dla sieci mechaników w zakresie napraw pojazdów na miejscu awarii; 

             Z szczegółową charakterystyką działów można zapoznać się pod linkiem: 

https://www.starter24.pl/kariera-w-starter24/o-firmie/nasze-dzialy/ 

Praktyka  w Starter24 będzie idealna Dla Ciebie! 

 

Dzięki Programowi praktyk możesz zyskać:  

 Pierwsze doświadczenia zawodowe w interesującym Cię dziale w prężnie rozwijającej się firmie z 
branży assistance; 

 Możliwość osobistego i zawodowego rozwoju dzięki odpowiedzialnym zadaniom już na samym początku 
Twojej kariery; 

 Wspólne budowanie organizacji i jej kultury. 

 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się w wybranymi kandydatami. 

http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/starter24-sp.-z-o.o.,18801313
http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/starter24-sp.-z-o.o.,18801313
https://www.starter24.pl/kariera-w-starter24/o-firmie/nasze-dzialy/


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pośrednictwem przycisku Aplikuj.  Prosimy o 

zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Starter24 Sp. Z o.o. zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). 

 


