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PRAKTYKANT / KA
(Sosnowiec)
Poszukujemy studentów lub absolwentów, którzy w ramach praktyk studenckich będą zajmować się
bieżącym redagowaniem branżowego serwisu specjalistycznego.

Od odpowiedniego kandydata oczekujemy:
●
●
●
●
●
●

dynamizmu i zaangażowania w działaniu
chęci uczenia się
kreatywności
znajomości MS Office (mile widziana znajomość podstaw HTML)
bardzo dobrej znajomości Internetu
znajomości języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego).

Oferujemy:

opinie i referencje.
Czas trwania praktyk: maj – wrzesień 2004 (w tym pełne staże wakacyjne)
Wybrani praktykanci będą mieć możliwość stałej współpracy.
Curriculum vitae wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych dla procesu rekrutacji, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
biuro@laboratoria.net
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