
RUCH to sieć ponad 2200 kiosków i saloników oferujących szeroką paletę produktów i usług – już nie 
tylko prasowych, lecz także artykułów FMCG, usług finansowych, logistycznych i innych.  

Dołącz do nas, bo warto! 

 

Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: 

 

Stażysta/tka w Biurze Kontrolingu Komercyjnego 

 
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Chłodna 52 

 
 
Opis stanowiska: 
 

 Analiza rentowności poszczególnych kanałów Sprzedaży 

 Przygotowywanie raportów zleconych przez przełożonego 

 Wsparcie zespołu w przygotowywaniu informacji zarządczej w obszarze Pionu Sprzedaży 
Detalicznej i Hurtowej 

 Współudział w ocenie efektywności działań marketingowych 

 Udział w comiesięcznych przeglądach wyników sprzedażowych 

 Uczestnictwo w budżetowaniu  

 Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego 
 
Nasze wymagania: 
 

 Studenci lub Absolwenci (preferowany profil ekonomiczny lub finansowy) 

 Dyspozycyjność min. 30 h tygodniowo 

 Wysoko rozwinięte zdolności analityczne  

 Bardzo dobra znajomość programu MS Excel (mile widziana znajomość MS Access) 

 Bardzo dobra organizacja czasu pracy 

 Samodzielność i zaangażowanie 

 Komunikatywność 

 Mile widziane podstawy znajomości rachunkowości zarządczej  
 

Oferujemy: 
 

 Płatny staż- umowa zlecenie 

 Możliwość podjęcia współpracy po zakończeniu stażu 

 Możliwość rozwoju oraz stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych  

 Możliwość korzystania z dofinansowanej prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej 

 Przyjazną atmosferę pracy  

 Niezbędne narzędzia pracy 

 Realny wpływa na kierunek rozwoju firmy 

 Pracę w nowoczesnym biurze w centrum miasta 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikowanie przez poniższy formularz: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=83d178071f184f7bad6a5c
3b53a37ee5  

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
w celach rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania 
usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych. Przyjmuję także do wiadomości, że podanie moich 
Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, a dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.” 
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. 
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