Siniat Sp. z o.o. i Promat Techniczna Ochrona Przecipożarowa Sp. z o.o. wchodzą w skład grupy kapitałowej
Etex Building Performance – dywizji międzynarodowego koncernu Etex Group, będącego jednym ze światowych
liderów na rynku rozwiązań budowlanych i biernej ochrony przeciwpożarowej.
Obecnie poszukujemy kandydatów na:

Staż w Dziale Marketingu (Product Management)
Miejsce pracy: Warszawa, Targówek
Zapraszamy do udziału w programie, dzięki któremu zdobędziesz praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe
w międzynarodowej firmie. W trakcie stażu będziesz pod opieką eksperta, który zapewni Ci profesjonalne
przeszkolenie i niezbędne wsparcie. Obowiązki kandydata będą związane ze wsparciem pracy Product Managera
odpowiedzialnego za portfolio produktów i systemów bazujących na rozwiązaniach suchej zabudowy marki
Siniat. Szukamy osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery w obszarze Zarządzania Produktem.

Zakres obowiązków:
▪
▪
▪
▪
▪

Zarządzanie bazą danych produktowych
Zarządzanie bazą dokumentacji na rynkach CEE (Polska o kraje Europy Centralno-Wschodniej)
Koordynacja tłumaczeń dokumentacji technicznej na rynki CEE
Przygotowanie prezentacji biznesowych na potrzeby Product Managera
Prowadzenie wywiadów telefonicznych metodą CATI z wykonawcami

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Status studenta (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia)
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Komunikatywność: łatwość prowadzenia rozmów telefonicznych
Szczególna dbałość o detale, dokładność, umiejętności analityczne
Znajomość oprogramowania MS Word i MS Excel na poziomie dobrym
Dyspozycyjność min. 25-30 godzin tygodniowo

Oferujemy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Możliwość elastycznego łączenia studiów ze stażem
Umowę na czas 2-3 miesięcy (w zależności od ustalonego grafiku programu stażowego)
Wynagrodzenie za staż
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji
Niezbędne narzędzia pracy
Przyjazną atmosferę i komfort pracy

Kandydatów zainteresowanych udziałem w stażu i spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie
swojego CV w języku polskim wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:
rekrutacja@etexgroup.com.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla 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).

