
 

Płatne Praktyki w Dziale Marketingu (ABC na kołach) 

Eurocash S.A. 

3 600 złbrutto / mies. 

 Taśmowa 7A, Mokotów, Warszawa 

 

Twój zakres obowiązków 

 redagowanie tekstów, 

 tworzenie postów i grafik w mediach społecznościowych, 

 przygotowywanie materiałów promocyjnych (np. ulotki, kupony), 

 organizacja konkursów, akcji promocyjnych, 

 działania promocyjne online, 

 research na wybrane tematy i wiele, wiele innych. 

Nasze wymagania 

 Masz setki pomysłów na minutę i jesteś gotowy do działania? 

 Śmigasz po sieci, a zwłaszcza w social mediach? Internety to twoje życie? 

 Lubisz śmieszne kotki, a przy tym wiesz, że estetyka i zdolności graficzne są ważne? Masz je i potrafisz 

to udowodnić tworząc grafiki? 

 Jesteś dyspozycyjny w okresie lipiec-sierpień? 

 Czujesz, że możemy nadawać na tych samych falach? 

Mile widziane 

 Jeżeli posiadasz już własne projekty lub prowadzisz swój profil w mediach społecznościowych i chcesz 

się nim pochwalić - wyślij CV i załącz wszystko, co jest dla Ciebie ważne! Każda dodatkowa 

aktywność jest mile widziana. 

To oferujemy 

 poznasz nasz biznes i jego kluczowe obszary, 

 dowiesz się, jak funkcjonuje handel mobilny w abc na kołach, a przede wszystkim dział marketingu 

(zarówno online i offline), a także jak wygląda współpraca z innymi jednostkami, 

 poznasz narzędzia, które wykorzystujemy w codziennej pracy, 

 zyskasz wiedzę oraz cenne doświadczenie w marketingu. 

Benefity 
 elastyczny czas pracy 

 firmowa biblioteka 

 brak dress code’u 

https://www.pracuj.pl/praca/platne-praktyki-w-dziale-marketingu-abc-na-kolach-warszawa-tasmowa-7a,oferta,1002441373?s=1ffed24d&searchId=MTY3ODA4Nzg4OTIxMC4zOTc1#map-frame


 szkolenia na platformie e-learningowej 

 wsparcie opiekuna przez cały czas trwania programu 

 projekt zespołowy przy wsparciu mentorów 

 praca w dynamicznym środowisku 

Etapy rekrutacji 

1 

Przesłanie CV wraz z formularzem rekrutacyjnym 

2 

Analiza aplikacji 

3 

Rozmowa rekrutacyjna (online) 

4 

Informacja zwrotna 

Program Praktyk Letnich 

Program Praktyk Letnich (PPL) stworzyliśmy z myślą o studentach, którzy chcą zdobyć swoje pierwsze 

doświadczenie zawodowe i poznać pracę w dużej organizacji. Jest to program realizowany w okresie 

wakacyjnym – od lipca do sierpnia. Praktyki realizowane są w działach Marketingu, Wsparcia 

Operacyjnego, Jakości, Administracji, Zarządzania Ryzykiem i Zrównoważonego Rozwoju, Prawnym, 

Podatków, IT, CRM, Zarządzania Kategorią i Data Science. 

https://www.pracuj.pl/praca/platne-praktyki-w-dziale-marketingu-abc-na-kolach-warszawa-

tasmowa-7a,oferta,1002441373?s=1ffed24d&searchId=MTY3ODA4Nzg4OTIxMC4zOTc1 
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