Tisková zpráva

L’Oréal ČR uvádí třetí ročník online hry pro
studenty
Společnost L’Oréal ČR představuje třetí ročník online hry Reveal,
která je určena studentům a čerstvým absolventům vysokých
škol. Umožní jim zažít uvedení nového produktu od zrození nápadu
až po uvedení na trh. Současně jim také představí globální kulturu a
způsob práce ve společnosti L’Oréal a pomůže jim s rozhodnutím,
kam by měli profesně směřovat po ukončení studia.
Reveal je jednou ze soutěží, kterou L´Oréal studentům vysokých
škol nabízí.
Hra se skládá ze tří částí - vývoje, výroby a uvedení výrobku na trh.
Prostřednictvím hry Reveal má student či absolvent VŠ možnost
zjistit, zda se více hodí do oddělení Marketingu, Financí, R&D,
Logistiky či Sales. Hra trvá přibližně 10 hodin a student bude mít
možnost vyzkoušet si, jaké to je pracovat v těchto odděleních.

Součástí hry je také soutěž o produktové balíčky. Aby mohli být
studenti zařazeni do soutěže, musí dokončit všechny tři části, projít
všechny testy z minimálně jedné oblasti Learning Centra, projít
závěrečným zhodnocením a přiložit svůj životopis.
Během hraní online hry si studenti ověří i úroveň své obchodní
angličtiny.
Zároveň soutěž přihlášeným nabízí zajímavé srovnání s ostatními
studenty nejen v České republice či Slovensku, ale i celosvětově.
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Více informací k celosvětové soutěži, včetně cen a termínů,
naleznete na stránkách www.reveal-thegame.com.
Soutěž o ceny v České Republice a na Slovensku probíhá od 1. 10.
do 31. 10. 2012.
Vyhrát lze produktové balíčky ze značek Diesel, Giorgio Armani,
L’Oréal Paris, Garnier, Vichy a dalších v hodnotě:
1. místo 20.000 Kč
2. místo 15.000 Kč
3. místo 10.000 Kč
4. místo 5.000 Kč
5. místo 3. 000Kč
Slavnostní předávání cen proběhne za účasti top managementu a
vítězů minulých ročníků, kteří díky Revealu v L´Oréalu nyní pracují,
v budově společnosti v Praze 12. listopadu 2012.

Vybraní studenti budou pozváni na speciální assessment centrum,
kde se budou moci ucházet o 4 pozice do trainee programu a 9
pozic pro internship, „stážistické programy“. Letos na podzim
exkluzivně pro úspěšné účastníky Revealu otevřeme 5 pozic
v Marketingu, dvě ve Financích, jednu v PR a jednu v HR.
Studenti se mohou zaregistrovat a pustit se do hry na adrese:
www.reveal-thegame.com po zadání země původu.

Další informace o hře REVEAL se nachází na Facebooku L'Oréal
Reveal: Czech Republic a Slovakia. L´Oréal ČR také pravidelně
nabízí dlouhodobé pracovní stáže studentům, a to na stránce
loreal.jobs.cz. Aktuální informace o dění ve společnosti L´Oréal ČR
se objevují také na facebookové stránce L'Oréal Talent Recruitment
- Czech Republic & Slovakia.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu
reveal@cz.loreal.com.
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PR kontakt:
Lucie Loukotová
Recruitment Manager
Tel +420 222 777 808
LLOUKOTOVA@cz.loreal.com

Jan Komrska
HR Intern
Tel. + 222 777 981
JKOMRSKA@cz.loreal.com

Ivona Živná
PR Manager
Tel. +420 222 777 313
IZIVNA@cz.loreal.com

O společnosti L’Oréal
L'Oréal, přední světová společnost v oblasti kosmetiky, se již více než 100 let
celosvětově stará o všechny podoby krásy a vybudovala bezkonkurenční soubor
27 mezinárodních, rozmanitých a vzájemně se doplňujících značek. S obratem ve
výši 20,3 miliardy EUR v roce 2011 je L'Oréal zastoupen ve 130 zemích
a zaměstnává 66.600 lidí.
L´Oréal skončil ve výzkumu berlínské společnosti Trendence Institut na přelomu
roku 2011/2012 na devátém místě v žebříčku obdivovaných firem, ve kterých by
si studenti vysokých škol nejvíce přáli pracovat.

