Stáž / Internship so Sperky-A-Diamanty.sk
Oddelenie: Marketing, Administrácia, Design, Publishing
Poloha: Flexibilná
Dĺžka stáže: Flexibilná, možnosť získania trvalého pracovného miesta
Plat: Finančná odmena dohodou, závisí od množstva povinností. Taktiež ponúkame
zamestaneckú zľavu na nákup šperkov a referencie po ukončení stáže.
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské štúdium v procese.
Pre uchádzačov po skončení vysokoškolského štúdia do 26 rokov ponúkame možnosť
absolventskej praxe.
Opis: Sperky-A-Diamanty.sk, online klenotníctvo, ponúka viaceré možnosti stáže pre
ľudí , ktorí sú motivovaní, ktorí chcú získať skúseností už počas alebo po ukončení
štúdia. Ponúkame možnosť pracovať v reálnom svete, ukázať svoje schopnosti a
zmysel k zodpovednosti. Každodenne spolupracujeme so zamestnancami, budujeme
ich vzdelanie v rozličných oblastiach. Hľadáme zodpovedných ľudí, ktorí chcú
profesionálne rásť. Chceme ponúknuť študentom možnosť nadobudnúť profesionálne
skúsenosti už počas štúdia, tak ako to býva v západných krajinách. Ako odmenu
ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie a tím ľudí, ktorí si užívajú svoju prácu.
Našou víziou je byť inovatívni a konštantne prinášať na slovenský trh niečo nové a
lepšie, čo sa týka kvality aj ceny. Náš tím je geograficky roztrúsený vo viacerých
krajinách, čo robí celú prácu zaujímavejšou, ale aj náročnejšou. Sme extrémne flexibilní,
ale
zároveň požadujeme výbornú kvalitu práce. Vaša pracovná náplň bude
prispôsobená vašim schopnostiam, závisí od toho, či ste dizajnérsky, administratívny
alebo kreatívny typ. Ak si myslíte, že toto je niečo pre Vás, tak nás neváhajte
kontaktovať, pošlite nám váš životopis a motivačný list na office@sperky-a-diamanty.sk

-

Požadované schopnosti:
Excelentná znalosť slovenčiny
Schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme
Schopnosť doručiť prácu vo vopred stanovených termínoch
Excelentná znalosť Microsoft Office (Word, Excel)
Znalosť internetu
Dôslednosť
Pozitívny prístup k práci, flexibilita a schopnosť riešiť problémy
Záujem o šperky, trendy vo svete šperkov, módy

-

Prilepšujúce schopnosti:
Znalosť anglického alebo českého jazyka
Vedomosti o drahokamoch a diamantoch
Copywriting, práca s textom, písanie príspevkov na blog
Design
Kreativita a Inovatívnosť
Základy marketingu
Kontakt: office@sperky-a-diamanty.sk, Tel. 0574450148, Mob. 0902930876

