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Stażysta – Program Absolwent w Sprzedaży 
Markety  
na terenie całego kraju 
Jesteś absolwentem studiów wyższych lub uzupełniających magisterskich i chciałbyś dobrze zarabiać i rozwijać swoje 
kompetencje menedżerskie? Rozpocznij więc swoją karierę jako przyszły Menedżer Marketu w międzynarodowej fi rmie 
handlowej, która stawia na efektywność, dynamikę i fair play. Nasz sukces w Polsce tworzy kilkanaście tysięcy 
zaangażowanych pracowników. Dołącz do nas! Zadbamy o Twoją przyszłość, oferując Ci rozwój zawodowy i możliwość 
wykorzystania Twoich mocnych stron.

Co Ci zapewnimy:
Ciekawe i odpowiedzialne zadania w dynamicznym zespole, gdzie panuje atmosfera wzajemnego 
szacunku i wsparcia. Możliwości rozwoju poprzez szkolenia i warsztaty umożliwiające poznanie całej struktury 
międzynarodowej sieci handlowej. Umowę o pracę i wynagrodzenie w wysokości 5.300 zł brutto miesięcznie. 
Perspektywę zatrudnienia na stanowisku Menedżera Marketu. Bogaty pakiet benefi tów (m. in.: prywatną opiekę 
medyczną, kartę MultiSport, bony oraz upominki z okazji świąt, dofi nansowanie do wypoczynku, imprezy rekreacyjne 
i kulturalno-rozrywkowe, program grupowego ubezpieczenia na życie).

Buduj razem z nami przyszłość pełną sukcesów!

Aplikuj już dziś na www.kaufl and.pl/kariera

Jakie będą Twoje zadania:
– Realizacja 12-miesięcznego programu stażowego
– Poznanie specyfi ki pracy wszystkich działów 
 w markecie oraz innowacyjnych rozwiązań 
 stosowanych w naszych sklepach

– Współpraca z innymi działami m.in. w obszarze 
 zakupu i logistyki/SCM

– Realizacja własnego projektu
– Gruntowne wdrożenie do pracy na docelowe 
 stanowisko Menedżera Marketu.

Czego oczekujemy od Ciebie:
– Gotowości do rozpoczęcia stażu od 01.10.2020
– Statusu absolwenta (maksymalnie do 2 lat po studiach)
 lub studenta studiów magisterskich, potrafi ącego 
 pogodzić studia z pracą

– Zainteresowania branżą handlową i gotowości 
 do podjęcia pracy w markecie

– Skuteczności w osiąganiu wyznaczonych celów, 
 odporności na stres, umiejętności rozwiązywania 
 problemów, otwartości na zmiany, ukierunkowania 
 na wyniki i umiejętności pracy zespołowej

– Mobilności na terenie całego kraju (wdrożenie 
 w markecie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania 
 przez 9 miesięcy trwania stażu oraz w centrali fi rmy 
 we Wrocławiu przez 3 miesiące trwania stażu).

Lepiej bujać w obłokach, 
czy spełniać marzenia?
Szukamy energicznych.


