nowy startup zaprasza!

Chcesz być pionierem i uczestniczyć w budowie czegoś nowego, gdzie musisz wykazać się
kreatywnością?
Czy chciałbyś pracować w młodym, niekorporacyjnym i entuzjastycznym zespole?
Lubisz wyzwania i wyjątkową atmosferę tworzenia nowych rozwiązań?

Dołącz do nas i zostań praktykantem/praktykantką w dziale:

Promocji i sprzedaży usług internetowych
Miejsce odbywania praktyk: centrum Warszawy
Podczas praktyk w StudentsWatch będziesz:








członkiem naszego zespołu i tym samym będziesz współtworzył(a) rozwój nowego
biznesu internetowego
zaoferujemy Ci szkolenia z zakresu badań marketingowych i społecznych oraz z PR
testował(a), opiniował(a) serwisy i aplikacje internetowe – poznasz pracę developerów i
zespołów tworzących serwisy społecznościowe i biznesowe
pozyskiwał(a) klientów, prowadził(a) rozmowy biznesowe
jako ekstra dodatek będziesz mógł(a) przeprowadzić na własny użytek profesjonalne
badanie społeczne lub marketingowe! Możesz je później wykorzystać w pisaniu pracy
licencjackiej lub magisterskiej
uczestniczył(a) w prowadzeniu kampanii PR, także w Internecie

Program Praktyk w StudentsWatch to propozycja skierowana do studentów III – V roku
kierunków marketing, zarządzanie, socjologia, politologia, dziennikarstwo, ekonomia,
sprzedaż, PR, którzy:







są dyspozycyjni w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku)
dobrze znają software do prezentacji (np. MS PowerPoint lub Prezi) i dobrze pakiet MS
Office (MS Word i Excel)
lubią pracę z ludźmi, są komunikatywni, a ponadto wykazują się sumiennością i
umiejętnością dobrej organizacji czasu i pracy
są entuzjastami Internetu i nowych rozwiązań

Dodatkowo zapunktujesz, jeżeli:
- znasz angielski na poziomie FCE
- interesujesz się Social Marketingiem i promocją w Internecie

Wykorzystaj szansę, jaka stoi przed Tobą, podejmij wyzwanie i dołącz do naszego zespołu!
Wyślij swoje zgłoszenie (CV + LM) na praktyki w StudentsWatch w tytule pisząc PRAKTYKI
Kontakt: rekrutacja@studentswatch.pl
Prosimy o dopisanie do CV oraz listu motywacyjnego następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracydla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

