
 

Regulamin Programu Ambasadorskiego Warbud SA 

 

1. Cel Programu 

Celem Programu jest współpraca z wybranymi studentami uczelni wyższych prowadząca do 

rozpropagowania informacji na temat warsztatów i konkursów dla studentów, praktyk i staży, a także 

budowania pozytywnego wizerunku Warbud SA jako pracodawcy. 

 

2. Uczestnicy Programu 

Program Ambasadorski przeznaczony jest dla studentów III roku studiów inżynierskich i I roku 

studiów magisterskich na kierunkach studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Elektrotechnika, 

Energetyka, Mechanika. 

W Programie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w Warbud S.A. oraz Ambasadorzy 

poprzednich edycji. 

 

3. Czas trwania Programu 

Okres współpracy Ambasadorów z Warbud S.A. jest ustalany indywidualnie, ale nie będzie trwał 

dłużej niż jeden rok akademicki. 

 

4. Rekrutacja do Programu 

Ambasadorzy zostaną wyłonieni w dwuetapowym procesie rekrutacji:  

a) I etap: Weryfikacja zgłoszeń i wybór Kandydatów do II etapu rekrutacji.  

CV oraz list motywacyjny, w którym zawarta będzie odpowiedź na pytanie „Jak 

wypromujesz firmę Warbud S.A. wśród społeczności akademickiej?” należy przesłać na 

adres mailowy: praktyki@warbud.pl z tytułem „Ambasador – nazwa miejscowości”. 

Niepełne zgłoszenia oraz te niezawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie będą uwzględniane w dalszym procesie rekrutacji. 

b) II etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami. W trakcie rozmowy 

Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich kompetencji oraz 

zaprezentowanie pomysłów na aktywność ambasadorską. Na podstawie rozmowy 

zostaną wyłonieni Ambasadorzy poszczególnych uczelni. 

Przyjmowanie zgłoszeń do I etapu Programu trwa do 13.02.2021 r. Po tym okresie nadesłane 

zgłoszenia nie będą rozpatrywane.  

Rozmowy kwalifikacyjne w II etapie będą odbywały się w trybie online od 15 do 26 lutego 2021 r. 

 

 



 

Podczas procesu rekrutacji ocenie będą podlegać następujące kompetencje i kwalifikacje 

Kandydatów: 

a) planowanie i organizacja, 

b) nastawienie na realizację celów, 

c) praca w zespole,  

d) komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie, 

e) znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji, 

f) aktywna działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych lub innych 

podmiotach studenckich również będzie brana pod uwagę. 

O wynikach I etapu rekrutacji oraz zakwalifikowaniu się do II etapu Kandydaci zostaną poinformowani 

drogą mailową. Pozostali Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie do Programu, ale nie zostali 

zakwalifikowani do II etapu, otrzymają mailowe podziękowanie za przesłane zgłoszenie oraz 

informację o zakończeniu rekrutacji. 

Warbud S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 

5. Opiekun  

Opiekunem Programu jest osoba wskazana przez Warbud S.A., która będzie odpowiedzialna za 

szczegółowe opracowanie zadań oraz koordynację działań Ambasadorów.  

 

6. Zadania Ambasadorów Programu 

Do głównych zadań Ambasadorów należy: 

a) reprezentowanie firmy w środowisku akademickim oraz podczas wydarzeń studenckich, 

b) wsparcie w organizacji wydarzeń na uczelni promujących firmę, 

c) udział w pozyskiwaniu osób chętnych na praktyki, 

d) współpraca z biurem karier uczelni, 

e) wspieranie promocji firmy w mediach społecznościowych, 

f) promocja konkursów i programów skierowanych do studentów, 

g) promocja firmy wśród studentów, 

h) dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

i) odpowiadanie na pytania studentów zainteresowanych ofertą firmy, 

j) raportowanie swoich działań do Opiekuna Programu. 

 

 



 

7. Benefity dla Ambasadorów Programu 

Główne korzyści wynikające z udziału w Programie:  

a) zdobycie doświadczenia w organizacji warsztatów i wykładów przeznaczonych dla 

studentów, 

b) wsparcie Warbud S.A. przy realizacji zadań wynikających z projektu, 

c) udział w spotkaniach integracyjnych Ambasadorów Programu, 

d) certyfikat udziału w Programie, 

e) możliwość posługiwania się tytułem „Ambasador Warbud S.A.” wraz z imienną 

legitymacją Ambasadora, 

f) pierwszeństwo do uczestniczenia w warsztatach i wykładach organizowanych przez 

Warbud S.A. na uczelni, 

g) pierwszeństwo w odbyciu praktyk, 

h) możliwość korzystania z wybranych szkoleń wewnętrznych, 

i) paczka powitalna zawierająca materiały promocyjne i gadżety Warbud S.A, 

j) gadżety dla najlepszych Ambasadorów, 

k) wynagrodzenie jednorazowe na koniec Programu w wysokości 2500 zł brutto. 

Warbud S.A. może zwrócić uczestnikom Programu koszty przejazdu lub zakwaterowania na wszystkie 

spotkania i wydarzenia w Polsce wynikające z harmonogramu działań w trakcie trwania Programu. 

Warbud S.A. nie zwraca ani nie ponosi innych kosztów i wydatków niż wskazane powyżej, związanych 

z uczestnictwem w Programie. 

 

8. Inne postanowienia  

a) Warbud S.A. zastrzega sobie prawo odebrania tytułu Ambasadora w trakcie trwania okresu, 

na który został przyznany, w szczególności gdyby działalność danej osoby negatywnie rzutowała 

na wizerunek albo działalność Warbud S.A., Ambasador nie podjął realizacji ustalonego planu 

działań bądź złamał Regulamin Programu. 

b) Warbud S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Programu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących firmy lub przeprowadzanego 

Programu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki 

Ambasadora Programu. 

c) Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Warbud S.A. 

pod adresem https://warbud.pl/pl/kariera/dla-studentow/program-ambasadorski.  

d) Ambasador zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności materiałów, dokumentów oraz 

informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych 

lub organizacyjnych otrzymanych lub uzyskanych od Warbud S.A. 

https://warbud.pl/pl/kariera/dla-studentow/program-ambasadorski


 

e) Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw. 

f) Ambasador wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w 

dokumentach przekazanych Opiekunowi w związku z Programem dla celów rekrutacyjnych, na 

warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Warbud S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-

672 Warszawa. 

g) Ambasador wyraża zgodę na opublikowanie przez Warbud S.A. imienia, nazwiska, nazwy 

uczelni oraz jego wizerunku w materiałach przygotowanych przez Warbud S.A. na temat 

Programu. 

h) Każda osoba biorąca udział w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Warbud S.A. oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

 

 

 


