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Grupa Murapol wspiera studentów
Grupa Murapol, jeden z liderów rynku mieszkaniowego w Polsce, zaprasza studentów śląskich
uczelni na staże organizowane w ramach Projektu „Kariera na start”. Murapol, jako Partner
strategiczny tegorocznej, 7. edycji tego przedsięwzięcia, oferuje młodym zdobycie doświadczenia w
sześciu

obszarach:

projektowania,

badań

i

rozwoju,

controlingu,

finansowo-księgowym,

budżetowania oraz marketingu.
W ramach Projektu „Kariera na start” Grupa Murapol zaprosi do swojego zespołu sześciu stażystów, którzy będą mieli
okazję poznać pracę oraz sposób funkcjonowania kluczowych działów jednego z największych deweloperów w Polsce.
W trzy- lub sześciomiesięcznych stażach będą mogli wziąć udział studenci ostatnich lat studiów dziennych,
wieczorowych oraz zaocznych, a także absolwenci głównych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Politechniki Śląskiej w Katowicach i Gliwicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej. Uczestnicy

zostaną wyłonieni na

podstawie konkursu prac tematycznych oraz

rozmów

kwalifikacyjnych.
W dniu wczorajszym w Instytucji Kultury Katowic odbyła się uroczysta gala inaugurująca 7. edycję Projektu „Kariera na
start”. Podczas spotkania, w którym wzięli udział m. in. ambasadorzy 6. edycji oraz przedstawiciele śląskich uczelni i
władz samorządowych, Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. podkreślił znaczenie współpracy nauki i biznesu,
kładąc nacisk na korzyści płynące dla obydwu stron z wartości, jakie mają sobie do zaoferowania.
- Grupa Murapol to zespół najwyższej klasy specjalistów posiadających wysokie kompetencje oraz specjalistyczną wiedzę,
to innowacyjne projekty deweloperskie wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne, to wreszcie miejsce
realizacji dużych wyzwań i ambitnych planów rozwoju zawodowego. Wszystkie te wartości stawiamy do dyspozycji tych
młodych ludzi, którzy dopiero przymierzają się do wejścia na rynek pracy. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol
S.A. – W zamian oczekujemy zaangażowania, otwartości na nowe umiejętności oraz gotowości do realizacji ciekawych
projektów. Nie wykluczamy, że jeśli wśród stażystów odkryjemy wybitny, pasujący do naszej kultury organizacyjnej talent,
to zaprosimy go do dalszej współpracy. – dodaje Michał Sapota.
Projekt „Kariera na start”, wpisuje się w plan działań społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Murapol, który jest
integralną częścią jej ogólnej strategii biznesowej. W swoich działaniach CSR-owych Murapol koncentruje się zarówno
na pracownikach, którym oferuje indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego, liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje
oraz nagrody dla najlepszych, ale również na społeczności lokalnej, wspierając np. tworzenie kompleksowej trasy
rowerowej w Beskidach. Grupa aktywnie angażuje się również w przedsięwzięcia sportowe, m. in. wspiera rozwój
młodych talentów piłkarskich organizując międzynarodowy turniej Murapol Cup czy realizując projekt „Pierwsze kroki
z piłką”. Murapol jest również sponsorem Reprezentacji Polski w Rugby. Jako partner Fundacji Kiabakari, która od lat
pracuje na rzecz potrzebujących obywateli Tanzanii, Grupa zaangażowała się także w remont budynku szkoły
podstawowej w tym kraju.
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Grupa

Murapol

jest

holdingiem

inwestycyjnym

działającym

w

obszarze

wielorodzinnego

budownictwa

mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest
w 12 miastach w Polsce, w dwóch kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec (Berlin). W ciągu trzech
kwartałów br. Grupa zawarła umowy sprzedaży 2.038 lokali mieszkalnych i było to więcej o 306 mieszkań w
porównaniu do wolumenu z analogicznego okresu minionego roku. Jest to drugi wynik wśród wszystkich deweloperów
działających na polskim rynku mieszkaniowym. Plany sprzedażowe Grupy Murapol na cały 2016 rok zakładają 3 tys.
umów sprzedaży wobec 2,4 tys. podpisanych w 2015 r. Obligacje Murapol S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku Catalyst.
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