
Ambasadorzy VITTA 

  

„VITTA to pomysł na nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie, dające uczestnikom rynku 

nowe możliwości osiągania dodatkowych zysków w świecie handlu i usług. 

Realizując go, stworzyliśmy przyjazne i proste, a zarazem kompletne rozwiązanie, oparte na 

wzajemnym zaufaniu oraz wspólnym dążeniu do szczęścia i sukcesu”. 

David Singh – CEO & President 

  

Program „Ambasadorzy VITTA” to program dedykowany studentom, dający możliwość 

poznania specyfiki pracy w branży oraz stanowiącym przepustkę do podjęcia w przyszłości 

pracy w naszej firmie. Planowany jako trzy miesięczny program bezpłatnych praktyk, 

skierowany do studentów z uczelni wyższych. 

lub trzy miesięczny staż zawodowy skierowany do osób, który ukończyły studia lub są 

bezrobotne.   

 Co może zyskać Ambasador VITTA? 

 voucher na zagraniczne wakacje dla najbardziej aktywnego Ambasadora i jego osoby 

towarzyszącej do zrealizowania po zakończeniu programu, 

 welcome pack (w tym m.in. tablet – narzędzie pracy Ambasadora na czas trwania 

programu z możliwością wykupienia urządzenia po zakończeniu programu według 

zasad przedstawionych na pierwszym spotkaniu), 

 legitymację Ambasadora VITTA oraz komplet wizytówek, 

 atrakcyjne bonusy w postaci upominków dla najbardziej aktywnych Ambasadorów, 

 certyfikat uczestnictwa w programie „Ambasadorzy VITTA”, 

 bezpośredni kontakt z pracownikami firmy i możliwość poznania firmy od tzw. 

„kuchni”, 

 możliwość realizacji własnych pomysłów i zdobycia doświadczenia w prowadzeniu 

projektów, 

 możliwość zdobycia cennych kontaktów biznesowych, 

 możliwość zatrudnienia i dalszego rozwoju kariery zawodowej. 

Poszukujemy studentów: 

 komunikatywnych, posiadających zdolności organizatorskie, 

 myślących nieszablonowo, nowatorsko, 

 zmotywowanych i chętnych do podejmowania innowacyjnych wyzwań. 

 aktywnych w mediach społecznościowych, 

Do zadań Ambasadora będzie należeć m.in.: 

 realizacja samodzielnych prezentacji przy współpracy z Działem Handlowym. 

 reprezentacja firmy oraz dbanie o jej wizerunek. 



 dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych VITTA na uczelniach, 

 uczestnictwo w spotkaniach rozpowszechniających markę VITTA. 

  

Rekrutacja do programu: 

Rekrutacja do programu „Ambasadorzy VITTA” trwa do 10.05.2015. 

 I etap: Wyślij swoje CV i List Motywacyjny. 

 II etap: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. 

 III etap: Szkolenia z zakresu produktu i sposobu prezentowania. 

  

To jest twoja szansa, aby się sprawdzić. 

Zostań VITTA Ambasadorem ! 

  

dr Krzysztof Woźniak  

Dyrektor Handlowy  

 

VITTA Sp. z o.o.  

Radom 26-600  

ul. 25 Czerwca 35 lok 3  

 

Telefon: +48 502505422  

E-mail: krzysztof.wozniak@vitta.pl  
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