Firma: MebWay Kamil Gałdzicki
Lokalizacja: Lublin, ul Fabryczna 2 lok. 3.5 (Galeria Gala 3 piętro)
szczegóły: www.mebway.pl
tel. 535920125
Firma MebWay jest nowoczesną, energicznie rozwijającą się firmą zorientowaną na potrzeby
i oczekiwania swoich klientów. Zajmujemy się produkcją oraz dystrybucją mebli biurowych,
gabinetowych oraz hotelowych.

OFERTA PRAKTYK
Jeżeli interesuje Cię tylko „odbębnienie” praktyk i uzyskanie wpisów do dziennika przy jak
najmniejszym udziale własnym, proszę nie czytaj do końca tej oferty i nie aplikuj.
Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, pozytywnie nastawioną do świata, chcesz się rozwijać i
uczyć się czegoś innego niż kserowania dokumentów i parzenia kawy dla opiekunów
praktyk ta oferta jest dla Ciebie ;) Dzięki praktykom w naszej firmie uzyskasz
doświadczenie niezbędne w dalszej karierze zawodowej, a kto wie może akurat spodoba Ci
się praca u nas i zostaniesz z Nami na dłużej?
Miejsce zatrudnienia: Lublin, ul Fabryczna 2 lok. 3.5 (Galeria Gala 3 piętro)
Stanowisko: Praktykant
Podczas praktyk poznasz jak wygląda praca w firmie e-commerce branża mebli biurowych
Czas trwania praktyki: 4 tygodnie.
Termin rozpoczęcia: preferowane terminy 1.07-26.07.2019, 5.08-30.08.2019 oraz możliwość
praktyk przez cały rok podczas studiów.
Zadania:
- wsparcie działu handlowego w postaci wykonywania prostych ofert, wystawiania proform,
- utrzymywanie pozytywnych relacji z naszymi klientami
- administracja produktów na naszym sklepie internetowym
- pisanie artykułów branżowych na stronę internetową/blog/fan page na facebooku
- nawiązywanie współpracy z dostawcami z zagranicy
Oczekujemy:
- zaangażowania,
- optymizmu
- umiejętności, myślenia analitycznego, wyciągania wniosków,
- zaangażowania i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
- chęci do nauki
- umiejętności ustalania priorytetów i organizowania własnej pracy, aby efektywnie
wykorzystywać czas,
Oferujemy:

- możliwość zatrudnienia najlepszych praktykantów
- możliwość zdobycia doświadczenia w firmie e-commerce
- przyjazna atmosferę w młodym zespole oraz pracę we wnętrzu typu open space blisko centrum
miasta
- odpowiednie szkolenia oraz opiekę podczas wykonywania praktyk,
- owoce sezonowe, kawę, herbatę
- merytoryczne wsparcie przez doświadczonych pracowników,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy do osoby zajmującej się rekrutacją
z ramienia UMCS: Dr Joanna Świerk praktykiwe@poczta.umcs.lublin.pl tel 601 566 302 Oraz do
opiekuna praktyk z ramienia firmy Mebway: Przemysław Tchórz przemyslaw.tchorz@mebway.pl tel.
535920125
oraz umieszczenie w temacie maila: REKRUTACJA PRAKTYKI
Prosimy o przesłanie na wskazany wyżej adres dokumentów zawierających dane osobowe oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
obecnej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez MebWay Kamil
Gałdzicki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

