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Praktykant w Dziale Logistyki i Przetargów 
Alcon jest światowym liderem w zakresie ochrony i pielęgnacji wzroku. Jesteśmy częścią firmy Novartis, 
wyspecjalizowaną w tworzeniu nowych rozwiązań, które pomagają ludziom widzieć lepiej, a tym samym 
podnoszą jakość ich życia. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom, partnerskiej współpracy z ekspertami 
oraz programom zwiększającym dostęp do opieki okulistycznej dla najbardziej potrzebujących z sukcesem 
wypełniamy naszą misję już od 70 lat. 

Do zadań Stażysty należeć będzie m.in: 
• Przyjmowanie zamówień mailowych i telefonicznych od 

klientów 
• Współpraca z Account Managerami, Działem 

Marketingu i Finansowym w zakresie warunków 
realizacji zamówień w celu zapewnienia klientom 
najlepszej możliwej obsługi 

• Przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowań 
przetargowych (zamówienia publiczne) 

• Współpraca z magazynem towarów w zakresie 
realizowanych transakcji sprzedaży  

• Operacyjna współpraca z zewnętrznymi firmami (firma 
logistyczna, kurierska, poczta itp.) 

• Kompletowanie dokumentów, prace administracyjne 
• Przygotowywanie raportów 

 
 
Oczekiwania wobec kandydatów / kandydatek: 
• Student na III, IV lub V roku na kierunku: logistyka, 

ekonomia, administracja , zarządzanie, obsługa klienta 
lub pokrewneatywa i gotowość do szybkiego uczenia się 

• dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w 
szczególności Word, Excel 

• Komunikatywna  znajomość jęz. angielskiego w mowie i 
piśmie 

• umiejętność pracy w zespole 
• skrupulatność i dokładność 
• Pozytywna energia i poczucie humoru 
• Otwartość  i chęć do nauki 
 
 

 
 

Oferujemy: 
• 4-miesięczną (czerwiec – wrzesień 2017) płatną 

praktykę 
• możliwość poznania problematyki i zasad 

funkcjonowania działu 
• udział w codziennym życiu naszej firmy 
• program wprowadzający i integrujący 
• opiekę mentora 

 
 
Pisemne oferty (CV), prosimy przesyłać mailem na 
adres: justyna.lada@alcon.com 
 
 
 
 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z 
wybranymi osobami. 
 
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alcon Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, w celu 
niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie 
danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883). 
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