
 

 
 
TALLY WEiJL to jedna z najodważniejszych marek na międzynarodowym rynku mody. Ta rodzinna firma, 
założona w 1984 roku, przeszła długą drogę, aby z małej, garażowej pracowni przeistoczyć się w stale 
rozwijającą się spółkę posiadającą blisko 800 sklepów w 39 krajach na całym świecie. Obecnie studio projektowe 
TALLY WEiJL mieści się w samym centrum Paryża, a siedziba główna w Bazylei (Szwajcaria), co wpływa na 
wyjątkową, międzynarodową atmosferę marki. 

W chwili obecnej do naszego zespołu w Warszawie poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 
 

 
PRAKTYKANT DS. ANALIZ I KONTROLI DOSTAW  

z językiem włoskim lub francuskim 

Miejsce pracy: Warszawa 
 
Twoje zadania: 

 analiza inwentaryzacji 

 korygowanie dostaw w systemie SAP 

 wyjaśnianie podstawowych wyzwań z zakresu kontroli dostaw z magazynem 

 wsparcie zespołu w innych bieżących wyzwaniach 

Twój profil: 

 student lub absolwent studiów wyższych o kierunku zarządzanie, ekonomia, logistyka, 
matematyka, metody ilościowe lub pokrewne 

 komunikatywna znajomość języka włoskiego lub francuskiego 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 analityczne myślenie oraz umiejętność wyciągania wniosków 

Oferujemy: 

 bezpłatne praktyki na okres od 1 do 3 miesięcy, po pozytywnie zakończonych praktykach 
możliwość nawiązania współpracy 

 elastyczny czas pracy dostosowany do planu zajęć na uczelni (od 24 godzin tygodniowo) 

 zdobycie doświadczenia w pracy w programie SAP, docenianym w większości 
międzynarodowych firm 

 naukę zaawansowanych funkcji programu MS Excel przydatnych w życiu codziennym jak i w 
biznesie 

 możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego w międzynarodowej 
organizacji 

 referencje po zakończeniu współpracy 

 pracę w przyjaznym i młodym zespole 

 prestiżową i dogodną lokalizację biura w samym centrum Warszawy 
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres 

e-mail: m.kajut@tally-weijl.com 

"Wyrażam 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." 
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