REKRUTACJA DO ORLEN Laboratorium S.A.


W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę do ORLEN Laboratorium S.A.?



Chcę pracować w ORLEN LBORATORIUM S.A.
W ramach jakich specjalizacji mogę się rozwijać?



Jestem w trakcie nauki/ kończę edukację.
W jaki sposób mogę rozpocząć karierę w ORLEN Laboratorium S.A.?



Czy istnieje inna możliwość dostarczenia CV niż poprzez system rekrutacyjny online?



Nie znalazłam/em interesującej mnie oferty pracy.
Czy mogę zostawić moje CV?



Jak wygląda proces rekrutacyjny w ORLEN Laboratorium S.A.?



Uczestniczę w procesie rekrutacji w ORLEN Laboratorium S.A.
Czy otrzymam odpowiedź niezależnie od tego czy będzie ona negatywna czy pozytywna?



Chcę zapytać o coś innego, czego nie ma na liście. Jak mogę to zrobić?

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
REKRUTACJA DO ORLEN Laboratorium S.A.
REKRUTACJA DO PKN ORLEN S.A.

1.

W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę do ORLEN Laboratorium S.A.?

Aplikacje kandydatów będące odpowiedzią na opublikowane na stronie www.orlenlaboratorium.pl w Zakładce AKTUALNE
OFERT PRACY, przyjmujemy elektronicznie – aplikację należy przesłać na adres rekrutacja.orlenlaboratorium@orlen.pl .
Aby złożyć aplikację na wybrane stanowisko, po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia rekrutacyjnego, należy zapoznać się z
treścią klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w tytule wiadomości podać kod
rekrutacyjny podany w ogłoszeniu. Tylko prawidłowo przesłane aplikacje będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

2.

Chcę pracować w ORLEN Laboratorium S.A. W ramach jakich specjalizacji mogę się rozwijać?

Jesteśmy nowocześnie zarządzaną Spółką Grupy Kapitałowej ORLEN, która daje możliwość realizowania ambicji zawodowych
w wielu obszarach. Sprawdź, jakie możliwości oferujemy – oferty pracy publikujemy na naszej stronie www.orlenlaboraorium.pl
w Zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.

3.

Jestem w trakcie nauki/ kończę edukację. W jaki sposób mogę rozpocząć karierę w ORLEN
Laboratorium S.A.?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat uczestnictwa w programach staży i praktyk realizowanych
w ORLEN Laboratorium S.A.

4.

Czy istnieje inna możliwość dostarczenia CV?

Aplikacje przyjmujemy wyłącznie elektronicznie. Inny sposób dostarczania CV: osobisty lub pocztowy jest nieskuteczny.

5.

Nie znalazłam/em interesującej mnie oferty pracy. Czy mogę zostawić moje CV?

Rozpatrywane są aplikacje, które są odpowiedzią na konkretne procesy rekrutacyjne ogłaszane na naszej stronie internetowej
www.orlenlaboratorium.pl zakładka AKTUALNE OFERTY PRACY. Zapraszamy do monitorowania aktualnych ofert pracy na
naszej stronie internetowej.

6.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w ORLEN Laboratorium S.A.?

Aplikacje

kandydatów

podlegają

wstępnej

selekcji

pod

kątem

spełnienia

kryteriów

formalnych

ujętych

w ogłoszeniu. Następnie w spotkaniu rekrutacyjnym ze strony Spółki uczestniczą przedstawiciele obszaru HR oraz obszaru na
jaki prowadzona jest rekrutacja.

7.

Uczestniczę w procesie rekrutacji w ORLEN Laboratorium S.A.
Czy otrzymam odpowiedź niezależnie od tego czy będzie ona negatywna czy pozytywna?

Tak. Po zakończeniu procesu rekrutacji, kandydatom biorącym udział w spotkaniu rekrutacyjnym przesyłana jest na adres
mailowy podany w CV odpowiedź.

8.

Chcę zapytać o coś innego, czego nie ma na liście. Jak mogę to zrobić?

Proszę o kontakt mailowy na adres rekrutacja.orlenlaboratorium@orlen.pl.

