Stażysta / praktykant w Dziale Szkoleń Export-Experts
MIEJSCE: POZNAŃ
Opis stanowiska pracy:
Oferujemy płatny staż w czołowej firmie konsultingowo-szkoleniowej w zakresie doradztwa
eksportowego.
Staż pozwoli Ci zdobyć doświadczenie oraz praktyczne biznesowe umiejętności w branży
związanej z wiedzą oraz międzynarodowym know-how.
Misją Export-Exerts jest “Wspieranie eksporterów w pozyskiwaniu najlepszych partnerów
zagranicznych, zdobywali nowe rynki oraz osiągali maksymalne zyski w biznesie międzynarodowym.”

Więcej o nas:

https://szkolenia-eksportowe.pl/o-nas/
Będziesz mógł uczestniczyć w przygotowaniu oraz organizacji projektów szkoleń, webinarów
oraz konferencji dla eksporterów.
Planujemy zatrudnienie oraz współpracę długoterminową z najlepszymi stażystami

Na czym polega staż w Dziale Szkoleniowo-Doradczym:
●

Współpraca przy organizowaniu szkoleń / konferencji / webinarów (w tym on-line);

●

Identyfikowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych uczestników oraz
kontrahentów (firm, instytucji);

●

Wsparcie osób odpowiedzialnych za działania marketingowe w tworzeniu materiałów
promocyjnych;

●

Współpraca z trenerami oraz konsultantami z polski i zagranicy;

●

Zdobywanie wiedzy o procedurach i możliwościach finansowania projektów
szkoleniowych środkami zewnętrznymi;

●

Wprowadzanie projektów szkoleniowych do zewnętrznych baz ofertowych;

●

Wsparcie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych;

●

Uczestniczenie w badaniu satysfakcji klientów oraz ewaluacji ich wiedzy;

●

Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za działania sprzedażowe, marketingowe
oraz merytoryczne

Zapewniamy:
●

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w firmie pracującej z ciekawymi
kontrahentami oraz wiedzą międzynarodową;

●

Elastyczność w systemie pracy;

●

Możliwość rozwoju

●

Miłą i motywującą atmosferę pracy w firmie z ustabilizowaną pozycją na rynku

●

Staż jest płatny - uzależniony od Twoich możliwości czasowych, zaangażowania,
przewidziany jest też dodatkowy system premiowy

●

Współpracę długoterminową i zatrudnienie dla najlepszych stażystów.

Wymagania:
Kandydat/-ka na to stanowisko powinien/powinna wykazać się:
●

wykształceniem wyższym lub w trakcie nauki na studiach (studenci lub absolwenci
studiów Ekonomicznych, Psychologicznych lub pokrewnych)

●

dobrą znajomością Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

●

bardzo dobrą organizacją pracy,

●

sumiennością,

●

samodzielnością,

●

komunikatywnością,

●

chęcią rozwoju,

●

mile widziane doświadczenie w pracy z funduszami unijnymi

●

mile widziane doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń w formie off-line i online,

●

mile widziana dobra znajomość języka angielskiego oraz innych języków obcych.
Obecnie poszukujemy osób ze znajomością (rosyjski, francuski, niemiecki)

●

mile widziana umiejętność obsługi WordPress, Kampanii na FB, YouTube, LinkedIn
i/lub innych platformach social media

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres szkolenia@export-experts.pl
i zawarcie w nim klauzuli:
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Eurospektrum s.c. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Eurospektrum s.c. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Drobnera 36/19
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

