
 

 

Stażysta w Volvo-Trucks Poland 

Jesteśmy pierwszym na świecie największym producentem samochodów ciężarowych, częścią globalnego 

i wielokulturowego zespołu. Pracujemy z energią, pasją i szacunkiem dla człowieka. Dostarczamy kompleksowe 

rozwiązania transportowe dla naszych Klientów. 

 

Aktualnie istnieje możliwość podjęcia płatnego stażu na stanowisku Stażysty w Dziale Marketingu w firmie Volvo 

Trucks Polska w Młochowie k/Warszawy. Staż u nas umożliwia zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej jak również 

daje szansę związania się z naszą firmą na dłużej. Po zakończeniu programu stażowego najlepszym uczestnikom 

zaoferujemy zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach Volvo Trucks Poland. 

 

W trakcie stażu będą realizowane następujące zadania:  

•  Wsparcie bieżących działań marketingowych i PR: spotkań i wyjazdów dla klientów oraz mediów, kampanii 

promocyjnych, aktywności organizowanych przez Dział Marketingu i PR, Volvo Trucks i Renault Trucks 

•  Inwentaryzacja magazynu materiałów marketingowych oraz sprawowanie nad nim nadzoru administracyjnego  

•  Współpraca z agencjami reklamowymi przy produkcji materiałów promocyjno-reklamowych  

•  Dystrybucja materiałów marketingowych 

•  Wsparcie w zakresie administrowania stronami internetowymi oraz mediami społecznościowymi (Facebook, Linkedin) 

•  Obsługa faktur Działu Marketingu i PR 

•  Praca z bazą klientów CM 

•  Analiza ankiet i raportów 

 

Od osób zainteresowanych podjęciem płatnego stażu oczekujemy: 

•  Absolwent lub student (min. III rok), preferowane kierunki: marketing, zarządzanie 

•  Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

•  Dobra znajomość j. angielskiego 

•  Mile widziana znajomość programów takich jak InDesign, Photoshop, Corel 

•  Komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność pracy w grupie 

 

Oferujemy:  

•  Płatny, roczny staż w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania 

•  Szkolenia wprowadzające, produktowe 



 

•  Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez uczestnictwo w bieżących projektach oraz realizowanie 
odpowiedzialnych zadań 

•  Codzienną naukę w atmosferze dzielenia się wiedzą oraz możliwość wdrażania własnych pomysłów 

•  Niezbędne narzędzia do pracy  

•  Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod okiem profesjonalistów i pogłębienie znajomości języka 
angielskiego 

•  Możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego 

•  Po zakończeniu programu stażowego najlepszym uczestnikom zaoferujemy zatrudnienie i możliwość rozwoju w 
strukturach Volvo Trucks Poland 

 

Aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres e-mail: joanna.smoluchowska@volvo.com do 
dnia 9 lutego 2016 roku. W temacie maila proszę o wpisanie: Stażysta w Dziale Marketingu.  

 

Firma zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. 
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