
Studentów IV i V roku zachęcamy do odbycia praktyki/ 
stażu w naszej firmie  

 

1. DZIAŁ DORADZTWA EKSPORTOWEGO 

Zgłoś się do nas, jeżeli: 

 jesteś studentem/ką 4,5 roku, ekonomii, stosunków międzynarodowych, europeistyki i innych kierunków 
pokrewnych, 

 planujesz swoją karierę w doradztwie biznesowym, 

 chcesz nabyć praktyczne umiejętności z zakresu działalności na rynkach zagranicznych, 

 znasz bardzo dobrze język angielski (dodatkowym atutem będzie znajomość niemieckiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego), 

 posiadasz bardzo dobrą znajomość obsługi MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 łatwo nawiązujesz kontakty, nie boisz się nowych wyzwań 

W trakcie praktyk: 

 zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego, 

 poznasz mechanizm pozyskiwania kontrahentów zagranicznych, 

 zaznajomisz się praktyczną realizacją projektów eksportowych, 

 będziesz mógł wspierać zespół w tworzeniu strategii eksportowych i wniosków o dofinansowanie 

Zapewniamy: 

 pracę przy ciekawych projektach w doświadczonym i młodym zespole, 

 możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia wiedzy, 

 elastyczny czas pracy (indywidualnie dostosowany grafik tygodniowy), 

 dla najlepszych możliwość zatrudnienia po zakończenia stażu. 

  

2. DZIAŁ FUNDUSZY UE 

Zakres zadań i obowiązków stażysty: 

 monitorowanie i analizowanie możliwości pozyskania dotacji w ramach różnych mechanizmów, w tym z 
Funduszy UE, 

 zbieranie materiałów i informacji do analiz biznesowych na potrzeby sporządzania wniosków o 
dofinansowanie, 

 wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z aktualnymi partnerami/klientami oraz w pozyskiwaniu nowych 
klientów, tu m.in. tworzenie baz danych potencjalnych klientów, nawiązywanie pierwszego kontaktu, 
analizowanie przesyłanych przez klientów formularzy inwestycyjnych, umawianie spotkań z klientami, 

 redagowanie tekstów do materiałów promocyjno-informacyjnych wykorzystywanych przez Dział Funduszy UE, 
w tym m.in. na stronę www, kanały social media, i inne. 

Oferujemy: 

 możliwość nabycia/poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z 
Funduszy UE na lata 2014-2020, 

 możliwość zdobycia praktycznego warsztatu w zakresie projektowania unijnego, tj. tworzenia biznes planów, 
wniosków o dofinansowania, analiz ekonomicznych, itp., 

 możliwość zdobycia umiejętności z obszaru zarządzania projektami i współpracy z klientem, 

 pracę w młodym zespole, 

 działanie w dynamicznym środowisku, 

 elastyczny czas pracy (indywidualnie dostosowany grafik tygodniowy), 

 dla najlepszych możliwość zatrudnienia po zakończenia stażu. 



Od kandydatów oczekujemy: 

 chęci nabywania nowej wiedzy i umiejętności, 

 gotowości podejmowania nowych wyzwań, 

 rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, 

 znajomości obsługi MS Office (Word, Excel, Power Point), 

 mile widziane wykształcenie w obszarze Ekonomii/ Finansów i Rachunkowości/ Europeistyki/ Zarządzania/ 
Prawa, 

 mile widziana znajomość j. angielskiego  min. na poziomie B1. 

  

Czas trwania praktyk oraz grafik tygodniowy jest indywidualnie dostosowany. 

Praktyki są bezpłatne. Po zakończeniu praktyk najlepsi będą mieli możliwość podjęcia dalszej współpracy! 

Jeśli chcesz odbyć staż w naszej firmie  - prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, listy motywacyjne) na 
adres e-mail: fundusze@eurospektrum.pl w tytule wpisując "Praktyka w dziale ........." 

W aplikacji należy zawrzeć poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.97 Dz. U. 133 
Poz. 883)". 

Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że do dalszego etapu zaprosimy tylko 
wybrane osoby. 

 

 

 

 

 

 


