SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą odzieżową z 21-letnim doświadczeniem, działamy prężnie w wielu kanałach
dystrybucji i konsekwentnie realizujemy założone cele. Nade wszystko dbamy o oryginalne wzornictwo i jakość
produktów, aby spełnić oczekiwania naszych Partnerów biznesowych i Klientów ostatecznych.

Praktykant w Dziale E-commerce
Miejsce pracy: Łódź (okolice), Rzgów
Opis stanowiska:
•

o pozytywny wizerunek firmy,

•

monitorowanie działań konkurencji,

•

obsługa sprzedaży internetowej, aukcyjnej,

•

raportowanie wyników sprzedaży,

•

wsparcie bieżącej obsługi kanału dystrybucji firmy poprzez e-commerce,

•

współpraca przy obsłudze social media,

•

współpraca z pozostałymi działami firmy,

•

współtworzenie wizerunek sklepu, sprzedaży i promocji.

Wymagania:
•

jesteś studentem/tką lub absolwentem/tką kierunków informatycznych,

•

dobrze poruszasz się w środowisku MS Office (szczególnie MS Excel),

•

podstawowa znajomość języków programowania,

•

podstawowa znajomość programów graficznych ,

•

umiejętność pracy wielozadaniowej, inicjatywa i samodzielność w działaniu,

•

umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

•

wysoka kultura osobista,

•

wysokie umiejętności interpersonalne i łatwość w nawiązywania kontaktów,

•

zdolność analitycznego myślenia,

•

zorientowanie na cel i wytrwałość w realizacji zadań,

•

znajomość Magneto mile widziana.

Oferujemy:
•

bezpłatne praktyk z możliwością kontynuacji współpracy po praktykach,

•

ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku,

•

elastyczny czas pracy,

•

możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,

•

możliwość praktycznego wykorzystania swoich umiejętności.

•

referencje po odbyciu praktyk,

•

życzliwą atmosferę i niezbędne narzędzia pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko: Praktykant w Dziale E-commerce prowadzonej przez firmę: SCORPIO
POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ 95-030 RZGÓW, UL PABIANICKA 71/77, NIP: 727-163-99-30 REGON: 471616680. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję
moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prześlij na naszą skrzynkę e-mail: rekrutacja@yoclub.pl dopisując w polu
"Temat wiadomości" nazwę ogłoszenia+YOCLUB. Pamiętaj, aby Twoja aplikacja były dobrze przygotowana i zawierała informację na jakie stanowisko aplikujesz. Pełną
informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz pod adresem: http://www.yoclub.pl/rodo/rekrutacja.

