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Stanowisko

Praktykant w dziale marketingu i new business

Rodzaj oferty
Praktyka, staż

Branża oferty
Handel/Marketing/Zarządzanie

Zakres obowiązków
• Szkolenie przygotowujcie do pracy
w biurze Agencji;
• Stażysta/Praktykant po przeszkoleniu
i zapoznaniu się z działalnością oraz portfolio firmy aktywne włączy się
w pracę Agencji – praca na bieżących projektach.
• Odpowiednio przeszkolona osoba pod nadzorem Dyrekcji Agencji odpowiadać będzie m.in. za:
a) bieżący kontakt z klientami, podwykonawcami oraz budowanie relacji new businessowych (telefony,
maile);
b) asysta kierownictwu w spotkaniach;
c) sporządzanie, opracowywanie
i obieg wewnątrzfirmowej dokumentacji (w tym briefów, estymacji kosztów, baz danych, itp.);
d) udział w posiedzeniach kreatywnych;
e) przygotowywanie ofert handlowych dla klientów;
f) kontakt z mediami;
g) pomoc w pracach biurowych m.in. sporządzanie pism
i dokumentów;
h) tworzenie baz danych;
i) poszukiwanie i analiza informacji tematycznych;

Wymagania
• Student/ absolwent studiów wyższych zainteresowany tematyką szeroko rozumianego marketingu, PR
i zarządzania;
• Osoba wykazująca duże zaangażowanie, obowiązkowość, zorganizowanie
i pozytywne nastawienie do życia
i pracy to idealny kandydat;
• Szukamy komunikatywnych i pro-aktywnych ludzi ukierunkowanych na cel;
• Wymagamy znajomości poprawnej polszczyzny, zasad ortografii i komunikatywności w rozmowach
telefonicznych oraz sprawnego formułowania myśli;
• Premiujemy umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie
i analizowania ich pod kątem realizowanych działań;
• Wymagamy znajomości programów pakietu Microsoft Office,
a w szczególności: Excel, Word, Power Point, które są naszym narzędziem
w codziennej pracy;
• Doceniamy ludzi wielu talentów, niegrzeszących kreatywnością, którzy widzą rozwiązanie tam, gdzie
inni składają broń i poddają się w przebiegach. 

Oferowane warunki

Praktyki w pięknym loftowym biurze w kamienicy w centrum Warszawy, w najmodniejszej części miasta Plac Unii Lubelskiej, Plac Zbawiciela, Łazienki Królewskie, w gronie kreatywnych ludzi.
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Warszawa

Wymagane dokumenty aplikacyjne
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