
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Stażysta w Dziale Marketingu ds. Reklamy 
Nazwa firmy Carrefour Polska Sp. z o.o. 

Informacje o 
firmie 

Carrefour jest liderem wielkiej dystrybucji w Europie. Pod naszym szyldem działa obecnie 
w Polsce ponad 700 sklepów w różnych formatach, jesteśmy także właścicielem i zarządcą 
centrów handlowych. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób. Dążąc do podniesienia jakości życia 
klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu. 
Kluczowym elementem strategii firmy jest również odpowiedzialne podejście do 
pracowników. W tym celu firma wdrożyła Politykę Różnorodności. W związku 
z intensywnym rozwojem poszukujemy osób na  stanowisko: 

Opis stanowiska 

Zakres obowiązków: 
• tworzenie katalogów oraz innych materiałów promocyjnych (radio, prasa, materiały 

POS); 
• koordynowanie prac projektowych pomiędzy Działem Handlowym a agencją 

reklamową i studiem fotograficznym; 
• przestrzeganie procedur oraz standardów związanych z produkcją materiałów 

promocyjnych; 
• utrzymywanie kontaktu z drukarniami i firmami zewnętrznymi; 
• analizowanie działań konkurencji. 

Wymagania 

• preferowane kierunki studiów: Marketing, Reklama; 
• bardzo dobra umiejętność planowania i organizacji pracy; 
• staranność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań; 
• zaangażowanie w wykonywane zadania; 
• bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne; 
• umiejętność pracy w grupie 
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Mile widziani studenci V roku lub absolwenci. 
  
Informacje dodatkowe: Staż jest płatny i odbywa się w siedzibie firmy w Warszawie w 
pełnym wymiarze godzin. 
  
Planowany czas trwania stażu :  4 miesiące (czerwiec – wrzesień) 

Oferujemy 

• staż w międzynarodowej firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu 
o najwyższe standardy; 

• staż w firmie, w której każdy ma równe szanse rozwoju spośród wielu oferowanych 
przez nas zawodów; 

• zdobycie doświadczenia zawodowego; 
• nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w Dziale Marketingu; 
• dynamiczną pracę w gronie specjalistów; 
• pakiet szkoleń wewnętrznych. 

Nasz staż spełnia najwyższe wymogi Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.  
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/stazysta-w-dziale-
marketingu-ds-reklamy_1035763.html 


