
Studencie !!!

Szukasz płatnego stażu z możliwością nawiązania współpracy w przyszłości?

Zależy Ci na elastycznych godzinach pracy dostosowanych do Twoich potrzeb?

Biegle posługujesz się językiem niemieckim?

Jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to czas przejść do konkretów!

Proponujemy Ci staż z wynagrodzeniem w dziale eksportu na rynkach niemieckojęzycznych.

Firma  MM-flex  to  wiodąca  marka  w  branży  poligraficznej,  specjalizująca  się  w  produkcji  opakowań
reklamowych. Od ponad 25 lat, działając na rynku krajowym i zagranicznym, wyznaczamy standardy w obsłudze
klienta  biznesowego. Oferowane przez nas produkty stanowią idealne połączenie jakości,  wytrzymałości oraz
designu.

Warunki:
- staż z wynagrodzeniem,
- elastyczny wymiar czasowy od 16 do 40 godzin tygodniowo,
- praca w siedzibie firmy,
- możliwość zatrudnienia na pełny etat (umowa o pracę) po zakończeniu stażu.

Doświadczenie:
Bez  obaw!  Rozumiemy jak  trudnym dla  studentów jest  znalezienie  satysfakcjonującego  miejsca  do  rozwoju
kariery.  Pod okiem naszych doświadczonych pracowników nauczymy Cię  wszystkiego,  zaczynając  od  teorii,
a kończąc na praktyce. Nasz zespół składa się z młodych, energicznych osób, bez stresu odnajdziesz się w pracy!

Obowiązki:
- dbanie o dobre imię marki MM-flex,
- kontakt z klientami na rynkach niemieckojęzycznych,
- udział w przygotowywaniu ofert sprzedażowych,
- działania e-marketingowe, PR-owe

Od nas:
Pomożemy  Ci  bezstresowo  wejść  na  rynek  pracy  przy  jednoczesnym  wynagrodzeniu  za  Twoje  działania.
Zapewnimy Ci udział w szkoleniach branżowych, sprzedażowych podnoszących Twoje kwalifikacje i możliwości
rozwoju. Elastycznie ustalane przez Ciebie godziny pracy mają pomóc Ci pogodzić zdobywanie doświadczenia
zawodowego z nauką.

Co najważniejsze – po skończeniu stażu istnieje możliwość dalszej współpracy i rozwijania kariery w MM-flex!

Skontaktuj  się  z  nami  wysyłając  swoje  CV na  adres  rekrutacja@mmflex.pl,  a  my  na  pewno  się  z  nim
zapoznamy! Wolisz zadzwonić, dopytać? Jak najbardziej, chętnie odpowiemy na Twoje pytania pod numerem:
+ 48 32 42 88 100.

Nie zwlekaj ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, zapewnij sobie większe możliwości rozwoju!

Pamiętaj o dopisaniu w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
„Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)”. 


