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Rozkręć swoją karierę! 
  

  

Zostań Red Bull Student Marketeerem 
  

  

  

ROZWIJAJ SKRZYYYDŁA, DODAWAJ SKRZYYYDEŁ. 
  

Od początku istnienia, czyli roku 1987, Red Bull konsekwentnie dodaje skrzydeł studentom, oferując im szansę 

na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i gwarantując przy tym dobrą zabawę! Obecnie nasza 

globalna armia student marketeerów liczy ponad 4 000 osób, które skutecznie podnoszą świadomość i 

zainteresowanie produktem i marką. 

  

POKAŻ, NA CO CIĘ STAĆ 
  

To zdecydowanie nie jest praca za biurkiem od 9:00 do 17:00! Jako Red Bull Student Marketeer masz okazję 

opracowywać i realizować szyte na miarę plany sprzedażowo-marketingowe, których celem jest skuteczne 

dotarcie do naszej grupy docelowej dzięki dogłębnej znajomości lokalnego rynku. 

  

  

  

OBOWIĄZKI 
  

o Przedsiębiorczość - Myślisz niestandardowo i zawsze szukasz nowych okazji i możliwości. 

o Strategia w działaniu - Uwielbiasz opracowywać doskonałe plany i wcielać je w życie. 

o Otwartość i towarzyskość - Cechuje Cię towarzyskość i przyjazne nastawienie, potrafisz z każdym znaleźć 

wspólny język niezależnie od sytuacji. 

o Aktywność w sieci - Tworzenie angażujących treści na profilach społecznościowych to nieodłączna część 

Twojego życia. 

  

  

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM TERENEM 
  

Student Marketeers pozostają w bezpośrednim kontakcie z różnymi konsumentami i klientami, stwarzają okazje 

do spróbowania produktu, pomagają promować konsumpcję Red Bulla w różnych sytuacjach, wspierają zespoły 

sprzedażowe, współpracują ze znanymi sportowcami i oczywiście zapewniają konsumentom niezapomniane 

wrażenia związane z marką podczas eventów Red Bulla. 

  

Bazując na swoich umiejętnościach, wiedzy, doświadczeniu i dostępności, skoncentrujesz swoją działalność na 

własnym kampusie lub przemierzysz cały region za kierownicą słynnego Mini. 

  

  

  

OBOWIĄZKI 
  

o Bądź ambasadorem marki Red Bull. - Reprezentuj markę w stylu premium. 

o Znaj swój rynek, identyfikuj i wyznaczaj trendy. - Zawsze szukaj nowych okazji i możliwości dla Red 

Bulla. 

o Buduj dystrybucję. Dbaj o widoczność. Zbieraj zamówienia. - Pomóż dbać o to, aby Red Bull był 

dostępny i widoczny dla konsumentów. 

o Stwarzaj okazje do spróbowania produktu. - Kompetentnie odpowiadaj na pytania dotyczące produktu. 

  

BUDUJ SIATKĘ KONTAKTÓW! 
  

https://www.absolvent.pl/pracodawcy/profil-redbull?&


Jako że zadaniem Red Bull Student Marketeers jest współpraca z różnymi liderami opinii i wprowadzanie w 

życie wspólnych pomysłów, razem odgrywają istotną rolę w globalnej społeczności, w ramach której 

komunikują się ze sobą i dzielą inspirującymi pomysłami. 

  

ŁĄCZ ZABAWĘ Z NAUKĄ! 
  

Jako Student Marketeer nie tylko rozwijasz swoją karierę, lecz także przeżywasz przygodę życia! Ta praca to 

szansa na doszlifowanie Twoich mocnych stron oraz zdobycie ważnych umiejętności sprzedażowo-

marketingowych przy jednoczesnym nawiązywaniu kontaktów, które mogą okazać się przydatne w zawodowej 

przyszłości – może nawet w firmie Red Bull. 

  

  

https://www.absolvent.pl/praca-oferta/redbull/student-

marketeer+katowice,krakow,poznan,warszawa,wroclaw+398813#/ 

https://www.absolvent.pl/praca-oferta/redbull/student-marketeer+katowice,krakow,poznan,warszawa,wroclaw+398813%23/
https://www.absolvent.pl/praca-oferta/redbull/student-marketeer+katowice,krakow,poznan,warszawa,wroclaw+398813%23/

