
 

 

O Firmie 

TVIP dostarcza rozwiązania oparte na technologii streamingu. Ośmioletnia specjalizacja w realizacji 

transmisji internetowych, produkcji  VoD i webinarów, pozwala TVIP z dużym sukcesem doradzać w 

zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramowania.  

 

Transmisje internetowe to ekspansywny obszar wdrożeń najnowszych rozwiązań w celu 

podwyższania jakości i gwarancji realizowanych usług. TVIP posiada doświadczenie w 

przeprowadzaniu wielokrotnych przekazów dla podmiotów dla których priorytetem jest gwarancja 

jakości i powodzenie przekazu. Profesjonalne podejście do realizacji transmisji online wielokrotnie 

doceniły instytucje rządowe, spółki akcyjne, instytucje kultury i największe podmioty medialne.  

Strona firmowa: www.tvip.pl 

 

Stanowisko: Stażysta w Biurze Sprzedaży i Marketingu 

Opis stanowiska pracy 

Zatrudniona osoba na tym stanowisku pracy będzie realizować zadania z dwóch obszarów: sprzedaży 

(pozyskiwanie nowych klientów i obsługa bieżących) oraz marketingu (działania SEO, przygotowanie 

prezentacji i materiałów informacyjnych, prasowych). To stanowisko pozwoli na zdobycie 

doświadczenia w pracy bezpośrednio z klientem oraz poznanie narzędzi budujących wizerunek i 

komunikację firmy z otoczeniem. 

 

Zakres obowiązków: 

• ścisła współpraca z Dyrektorem Zarządzającym 

• prowadzenie działań e-marketingowych 

• telefoniczne pozyskiwanie oraz obsługa klientów biznesowych 

• sprzedaż usług firmy (innowacyjnych rozwiązań opartych na streamingu wideo) 

• inicjowanie i kształtowanie długofalowych relacji z klientami i partnerami 

• sporządzanie raportów z realizacji zadań 

• dokumentacja działań w CRM 

 

Wymagania 

Do współpracy zapraszamy studentów studiów zaocznych i absolwentów uczelni wyższych, którzy: 

• wiążą swój rozwój zawodowy z obszarem marketingu i sprzedaży 

• interesują się zastosowaniem wideo online w działaniach marketingowych  



 

• chcą aktywnie uczestniczyć we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych produktów/usług (z 

obszaru streamingu)  

• są ambitni i lubią wysoko stawiać sobie poprzeczkę 

 

Od kandydatów oczekujemy również: 

• zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz inicjatywy 

• odpowiedzialności i samodzielności w działaniu 

• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów 

• umiejętności pracy w zespole 

 

Oferujemy: 

Pełny wyzwań staż w firmie wdrażającej rozwiązania oparte na streamingu (biuro w Warszawie) 

Możliwość stałej pracy po ukończeniu stażu 

Miłą atmosferę pracy w młodym zespole 

Wynagrodzenie: 400-600 zł / miesięcznie 

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@tvip.pl 

Termin ważności oferty: 31.03.2013 
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