PROGRAM PRAKTYK I STAŻY W GRUPIE PTWP SA

Grupa PTWP, dynamicznie rozwijająca się firma medialna, wydawca czasopism (m.in. „Nowy
Przemysł”, „Rynek Zdrowia”, „Rynek Spożywczy”, „Farmer”), wydawca portali internetowych (m.in.
wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalsamorządowy.pl, www.farmer.pl, portalspozywczy.pl), organizator
branżowych konferencji na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym, zaprasza studentów i
absolwentów uczelni wyższych do wzięcia udziału w programie praktyk i staży.
Mamy dla Ciebie ofertę pełną ciekawych wyzwań i ambitnych zadań. Oferujemy wsparcie, wiedzę
i doświadczenie, które pozwolą Ci szybko się rozwijać i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
Wybierz jedną z dwóch propozycji dla absolwentów i studentów zwłaszcza kierunków ekonomicznych,
informatycznych, artystycznych oraz dziennikarskich.




PROGRAM PRAKTYK:
praktyki dla studentów studiów licencjackich/magisterskich
od 1 do 3 miesięcy
umowa o praktyki





PROGRAM STAŻY:
staż dla absolwentów studiów magisterskich
od 3 do 9 miesięcy
umowa o staż

Pozostajemy otwarci na propozycje przedłużenia praktyk/staży oraz na podjęcie dalszej współpracy.
Praktyki i staże odbywają się w wielu pionach i zespołach merytorycznych, m.in.: sprzedaży i
marketingu, promocji i organizacji eventów, IT, redakcjach.
Do Twoich głównych zadań należeć będzie wsparcie Zespołu w poszczególnych działach:
Dział Promocji i organizacji eventów:
Termin rozpoczęcia: od września/października
Ilość osób: 2
Wymagania:
- otwartość na nowe wyzwania
- kreatywność
- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, komunikatywność
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- dobra znajomość oprogramowania biurowego
- zdolności organizacyjne
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w grupie
- komunikatywna znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem
Zakres obowiązków:
- zapoznanie się z pracą działu promocji
- wyszukiwanie kontaktów do osób zapraszanych na konferencje
- przygotowywanie baz uczestników oraz prelegentów
- pomoc w pozyskiwaniu, gromadzeniu i analizie informacji o uczestnikach konferencji
- przygotowywanie korespondencji do wysyłki
- prace logistyczno-techniczne związane z przygotowaniami do konferencji oraz aranżacją miejsca
odbywania się konferencji
- rejestracja uczestników w miejscu odbywania się konferencji
Dział Sprzedaży i marketingu:
Termin rozpoczęcia: od sierpnia
Ilość osób: 2
Wymagania:
- sprawna obsługa komputera (pakiet MS OFFICE)
- punktualność, dokładność, koncentracja na powierzonych zadaniach
- dobre zdolności komunikacyjne
- inicjatywa w działaniu i dobra organizacja pracy
- umiejętność swobodnego formułowania treści
- umiejętność pracy w zespole
- entuzjazm i silna motywacja do rozwoju
- mile widziane osoby gotowe podjąć staż 9-miesięczny (z możliwością stałego zatrudnienia)
Zakres obowiązków:
- wsparcie procesu sprzedaży, współpraca z dyrektorem sprzedaży
- przygotowanie baz danych, analiza zestawień zgodnie z wytycznymi
- współpraca przy tworzeniu treści marketingowych
- udział w imprezach konferencyjnych i targowych

Dział IT
Termin rozpoczęcia: od lipca
Ilość osób: 2-3
Wymagania:
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- bardzo dobra znajomość obsługi komputera
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
- umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
- podstawowa znajomość języka PHP lub Javascript (jQuery) będzie dodatkowym atutem
Zakres obowiązków:
a) tester aplikacji/dokumentator:
- tworzenie scenariuszy testowych, przeprowadzanie testów aplikacji, sporządzanie raportów i
tworzenie dokumentacji
b) programista PHP
- tworzenie aplikacji w języku PHP, Javascript (dodatkowo wymagana podstawowa znajomość ww.
języków)
c) operator danych komputerowych
- wprowadzanie informacji do baz danych (dodatkowo wymagana znajomość Excela)
Redakcje
Termin rozpoczęcia: od lipca
Ilość osób: 1-3
Wymagania:
- student(ka) dziennikarstwa, kierunków ekonomicznych lub społecznych, co najmniej po drugim roku
studiów
- umiejętność edycji tekstu (technicznej i językowej)
- dyspozycyjność w godzinach określonych regulaminem praktyki (od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 – 17.00)
- rozeznanie w bieżących sprawach gospodarczych i politycznych
Zakres obowiązków:
- pomoc w redagowaniu portali
- opracowywanie depesz
- poszukiwanie zdjęć, przegląd forum
- opracowywanie krótkich komunikatów tekstowych - praca z CMS
Dział Wsparcia Portali:
Termin rozpoczęcia: od lipca (1 osoba), sierpnia lub września (kolejne osoby)
Ilość osób: 3
Wymagania:
- status studenta (praktyki) bądź absolwenta (staże) - mile widziane kierunki ekonomiczne, PR,
reklama, komunikacja, dziennikarstwo, zarzadzanie itp.
- umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji
- zdolności komunikacyjne i negocjacyjne
- kreatywność
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- dobra znajomość oprogramowania biurowego
- mile widziane osoby gotowe podjąć staż 9-miesięczny
Zakres obowiązków:
a) staż/praktyka od lipca:
- gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja danych na potrzeby portali
- obróbka danych na potrzeby analityczne
- współpraca z poszczególnymi redakcjami
- obsługa społecznościowa projektów specjalnych
- współpraca ze źródłami zewnętrznymi (zlecony zakres tematyczny)
- prace zlecane na bieżąco
b) staż/praktyka od września:
- gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja danych
- obsługa multimediów w portalach
- współpraca z redakcjami
- prace zlecane na bieżąco
c) staż/praktyka od sierpnia/września:
- gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja danych na potrzeby portali
- współtworzenie katalogu fraz na potrzeby kampanii w wyszukiwarkach (SEM)
- marketing szeptany (fora dyskusyjne, wykop itp.)
- prace zlecane na bieżąco
Procedura rekrutacyjna
Termin: od 1 lipca 2015 r.
Pierwszy etap:
Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres: praca@ptwp.pl w tytule wpisując „Praktyki/staże”. W
liście motywacyjnym prosimy uwzględnić dział, w którym chcesz odbyć staż bądź praktykę.
Drugi etap:
Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem działu.
Trzeci etap:
Rozmowa z prezesem Grupy PTWP.
Osobom, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny zaproponujemy umowę o staż bądź praktykę na
okres od 1 do 9 miesięcy (w tym bezpłatny miesięczny okres próbny).
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