
Jesteśmy zespołem tworzącym innowacyjną platformę sprzedaży internetowej żywności i usług cateringowych, 

kierowanej zarówno do Klientów indywidualnych (web i mobile), jak również do segmentu B2B (w formie 

motywacyjnych benefitów pracowniczych).   

Po roku rozwoju technologicznego naszego produktu chcemy zaprosić do współpracy w ramach bezpłatnego stażu 

osoby, które wesprą nas i naszą firmę we wprowadzeniu w najbliższych tygodniach naszego rozwiązania na rynek, 

poprzez wsparcie działań marketingowych, handlowych i typowo PRowych, głównie w obszarze Nowych Mediów. 

Nasz zespół składa się z czworga doświadczonych przedsiębiorców, specjalistów-praktyków z różnych branż 

(dietetyka, prawo, consulting zarządzania, HR i szkolenia), otwartych na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, jak 

również na udzielanie rzetelnej i rozwojowej informacji zwrotnej.  

W trakcie stażu umożliwiamy zdobywanie cennych doświadczeń zawodowych, obejmujących m.in. poszerzanie 

wiedzy i rozwój umiejętności związanych z praktycznym budowaniem marki w branży e-commerce, ukształtowanie 

odpowiedniej postawy zawodowej i zwiększenie świadomości biznesowej. Zainteresowanych współpracą z naszą 

marką zapraszamy do aplikowania i do przygody wzięcia udziału w naszym czteroetapowym procesie rekrutacyjnym 

– życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się na rozmowie przy kawie!  

 

#STAŻ #STARTUP #MARKETING #SOCIALMEDIA #BUSINESSDEVELOPMENT 

Zadania: 

1. Zadania obszaru sprzedaż i marketing: 

a. analiza rynku i wybór potencjalnych partnerów biznesowych 

b. nawiązywanie kontaktu z partnerami biznesowymi 

c. umawianie i zarządzanie kalendarzem spotkań 

d. wsparcie w przygotowywaniu prezentacji i dokumentów handlowych 

e. zaprojektowanie i nadzór nad wydrukiem materiałów reklamowych 

2. Zadania obszaru PR: 

a. uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji strategii komunikacji  

b. opracowywanie contentu i wprowadzanie produktów do sklepu i bloga (zdjęć i tekstów) 

c. uczestnictwo w uruchomieniu, stworzeniu i prowadzeniu newslettera 

d. prowadzenie działań wizerunkowych w social media 

e. nawiązywanie partnerstw z mediami 

3. Opcjonalne obszary objęte stażem (dla chętnych): 

a. współpraca z prawnikiem (projektowanie umów i regulaminów, analizy prawne i podatkowe, zapoznanie się z 

systemem informacji prawnej LEX) 

b. współpraca z dietetykiem (projektowanie menu, analiza składów produktów, przygotowywanie artykułów o 

tematyce żywieniowej, zdobycie doświadczenia w pracy na profesjonalnym kalkulatorze dietetycznym) 

 

Oczekiwania: 

1. Chęć do nauki i pozytywne nastawienie 

2. Zainteresowanie tematyką marketingu internetowego 

3. Chęć rozwoju w obszarze marketingu i/lub PR usług biznesowych 

4. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 

5. Dyspozycyjność na poziomie 20-35h w tygodniu  

6. Komunikatywność i łatwość formułowania myśli 

7. Kreatywność 

8. Dokładność i staranność  

9. Znajomość specyfiki social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

10. Płynność użytkowania Internetu i szeroka znajomość narzędzi i aplikacji 

11. Umiejętność obsługi MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

12. Umiejętność pracy z telefonem i łatwość nawiązywania kontaktów 



Mile widziane:  

1. Znajomość zagadnień związanych z web-usability, reklamą i PR w Internecie 

2. Podstawowa wiedza o SEO/SEM/CMS 

3. Zainteresowanie e-commerce i rozwojem startupów 

4. Zainteresowanie tematyką well-being i zdrowym odżywianiem 

 

Oferujemy: 

1. 3-miesięczny bezpłatny staż w intensywnie rozwijającym się start-upie technologicznym z branży cateringowo-

dietetycznej 

2. Możliwość pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin 

3. Możliwość stałej współpracy po zakończeniu stażu  

4. Uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju nowej marki na rynku 

5. Zdobycie wszechstronnego doświadczenia w uruchomieniu i prowadzeniu zaawansowanego usługowego projektu 

e-commerce, kierowanego do klientów indywidualnych i biznesowych 

6. Szeroki rozwój umiejętności i zdobycie wartościowych kwalifikacji 

7. Kształtowanie świadomości biznesowej 

8. Współpraca w dynamicznym i ambitnym zespole 

9. Stałe wsparcie w kreowaniu profesjonalnego wizerunku na rynku pracy oraz tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres kariera@lstalerza.pl z numerem referencyjnym STAŻ/2017 w 

temacie maila. 
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