
Westwing Home & Living jest jedną z najszybciej rozwijających się firm e-commerce na świecie. 

Każdego dnia kilkanaście milionów Klientów zaczyna swój dzień z Westwing. Szukają inspiracji oraz 

porad, jak urządzić piękny i przytulny dom. Świat topowych marek, designerskich mebli i dodatków z 

różnych zakątków globu jest dla nich na wyciągnięcie ręki. A wszystko to dzięki naszemu zespołowi! To 

w ludziach tkwi tajemnica sukcesu Westwing. Jesteśmy ambitni, kreatywni i zgrani. Wspólnie tworzymy 

nie tylko silną firmę, ale również przyjazne miejsce pracy. 

Praktyki / Staż - Specjalista ds. e-commerce 

MIEJSCE PRACY: Warszawa 

 

DLACZEGO WARTO APLIKOWAĆ? 

         Doświadczenie w międzynarodowym środowisku. Działamy w 14 krajach na 3 kontynentach 

zatrudniając w sumie ok. 1500 osób. 

         Automatyzacja. W Warszawie codziennie wgrywamy na strony CEE w sumie ok. 6000 

nowych produktów. 

 Zaawansowane zarządzanie cenami, marżą, datami dostaw. Tutaj przerabiamy wszystkie 

możliwe scenariusze. 

 

 Excel nie ma przed nami tajemnic. Pracujemy z nim na co dzień wykorzystując 

zaawansowane funkcje i makra. 

         Optymalizacja logistyki. Westwing PLC to jeden z najefektywniejszych magazynów e-

commerce w PL. 

 

JAKIE OTRZYMASZ ZADANIA: 

         Poznasz nasze systemy i procesy samodzielnie wprowadzając dane produktów. 

         Udział w procesie ustalania cen, zarządzania marżą i liczenia dat dostaw.  

         Praca w międzynarodowym środowisku, poprawisz angielski, poznasz czeski i słowacki ;) 

         Zdobędziesz doświadczenie w przygotowywaniu analiz i raportów. 

OCZEKIWANIA: 

         Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel). 

         Znajomość j. angielskiego (poziom średnio-zaawansowany). 

         Umiejętności organizowania własnej pracy, dokładność i sumienność. 



         Otwartość na częste zmiany i odporność na stres. 

OFERUJEMY: 

         Praktyki są 3 miesięczne - bezpłatne. Oferujemy elastyczny czas pracy w oparciu o 

porozumienie w spawie praktyk studenckich. 

 Dla wybranych osób możliwość kontynuacji współpracy w oparciu o mowę o pracę / zlecenie. 

         Praca w przyjaznej atmosferze w międzynarodowym zespole. 

         Częste wyjścia integracyjne organizowane przez firmę :) 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres hr@westwing.pl 

mailto:hr@westwing.pl

