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Rozpoczynamy nabór do programu praktyk i szkoleń z zakresu reklamy i 
marketingu. Zdobyta wiedza pozwoli Ci poznać praktyczną stronę pracy w 

agencji reklamowej czy domu mediowym. Poznasz całą niezbędną teorię, 
która potrzebna jest do efektywnej pracy z Klientami w zakresie 

przygotowania i prowadzenia działań reklamowych czy marketingowych. 

 

Co obejmuje program: 

 wiedza dotycząca podmiotów na rynku reklamowym i mediowym 

 szkolenia teoretyczne dotyczące mediów offline (TV, radio, kino, 

OOH, prasa) jak i online (m.in. reklama display, programmatic, 

SEM, social media, email marketing) 

 proces planowania mediów (od briefu do postbuy'a) 

 wskaźniki marketingowe 

 analiza grup docelowych 

 analiza konkurencji 
 narzędzia  

 prace kreatywne i programistyczne - ogólny zarys 

 

Szczegóły programu: 

 czas trwania - do 3 miesięcy 

 30% teorii vs. 70% praktyki 
 opieka prowadzącego oraz zadania w wielu działach agencji, co 

pozwoli na poznanie wszystkich aspektów pracy 

 oferujemy zatrudnienie dla najlepszych! 

 

Idealny kandydat: 

 Student dyspozycyjny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.15 

lub absolwent uczelni 
 Kierunek studiów – marketing, reklama, zarządzanie, 

dziennikarstwo, ekonomia  
 Język angielski – poziom B2 

 Obsługa MS Powerpoint i MS Excel 

Rozpatrujemy również kandydatury niespełniające powyższych wymagań. 

 



 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  

praca@whitepaperagency.pl 

Tytuł wiadomości: WPA Academy 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WHITE PAPER AGENCY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-
733), pod adresem: ul.  Kurpińskiego 74, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5213657436, KRS 0000480649, REGON: 
146925147 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 
czerwca 1974 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji maksymalnie 
przez okres 2 lat lub do momentu odwołania zgody 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo, tj. Canvas White Sp. z o.o., Canvas 
White Sp. z o.o. Sp. k., love to talk Sp. z o.o., love to talk Sp. z o.o. Sp. k., Biuro Reklamy Zdrowie Sp. z o.o. oraz 
współpracujące podmioty z zakresu IT, reklamy, marketingu. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 


