
TALLY WEIJL: "totally tally" to nasze motto i naczelna zasada, od kreacji, aŜ do 
sprzedaŜy. Jest to więcej niŜ tylko kilka słów, lecz stanowi postawę i sposób Ŝycia. 
Sukces naszej firmy opiera się na naszych pracownikach i na ich pracy zespołowej. Ich 
zaangaŜowanie, duch zespołowy i elastyczność mają kluczowe znaczenie dla naszej 
działalności. W TALLY WEiJL nikt nie jest tylko liczbą. Hierarchia zarządzania jest 
pozioma, a proces decyzyjny krótki. Dzięki naszym doskonałym moŜliwościom 
wewnętrznego rozwoju kariery i naszym działaniom międzynarodowym, wszystko jest 
moŜliwe. Słowo „NiemoŜliwe” nie pasuje do TALLY WEiJL. 
 
W chwili obecnej poszukujemy do naszego biura w Warszawie do działu Architektów 
Kandydatów na stanowisko: 

 
PRAKTYKANT ds. ANALIZ  

DZIAŁ ARCHITEKTÓW 
 
Twoje Zadania:  

• Przygotowywanie zestawień z zebranych ofert na usługi, 
• Współtworzenie technicznej bazy danych sklepów, 
• Przygotowywanie zestawień ewidencji środków trwałych, 
• Przeprowadzanie analiz porównawczych, 
• Przygotowywanie podsumowań budowy nowych sklepów, 
• Porządkowanie i systematyzowanie dokumentacji technicznej dotyczącej 

sklepów, dostawców, umów i zleceń serwisowych, 
• Współtworzenie prezentacji konceptu sklepów oraz procedur działu, 
• Współpraca z globalnym działem budowania i serwisowania sklepów w 

Szwajcarii.  

Twój Profil:  

• Student studiów technicznych, 
• Umiejętność analitycznego myślenia jak równieŜ samodzielnego rozwiązywania 

problemów, 
• ZaangaŜowanie i skrupulatność, 
• Bardzo dobra znajomość obsługi programu Excel, podstawowa znajomość 

PowerPoint,  
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana 

znajomość języka niemieckiego. 

Oferujemy:  

• Bezpłatne praktyki na okres do 3 miesięcy, 
• Elastyczny czas pracy, 
• Potwierdzenie odbycia praktyk studenckich, 
• Międzynarodowe doświadczenie z codziennymi nowymi wyzwaniami w młodym 

i szybko rozwijającym się środowisku, 
• DuŜą odpowiedzialność i moŜliwość pracy w ambitnym zespole w dynamicznej 

firmie, 
• MoŜliwość rozwoju zawodowego, 



• Biuro w samym centrum Warszawy, 
• MoŜliwość wizyt w sklepie i zapoznanie się z całym wyposaŜeniem i konceptem 

od strony technicznej, 
• Referencje po zakończeniu współpracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: 
k.budny@tally-weijl.com 

z dopiskiem "Praktykant ds. Analiz, Dział Architektów_WSE” 
"WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 923 ze zm."  

Uprzejmie informujemy, Ŝe odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.  

Więcej naszych ofert znajduje się na www.tally-weijl.com  

 


