SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA (ISOVER, WEBER, PAM, ECOPHON,
RIGIPS) ZATRUDNIA STAŻYSTA W DZIALE MARKETINGU NA STAŻ NIE OKREŚLONO.
Data : 03/12/2015
Numer Referencyjny : 526785-12034263
Rodzaj umowy : Staż
Lokalizacja : Warszawa 02-677, PL
Czas trwania zamówienia : Nie określono
Poziom wykształcenia : Dyplom licencjata
Doświadczenie zawodowe :
Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.

WEBER jest światowym liderem w produkcji zapraw budowlanych. Oferujemy fachowe, nowoczesne,
kompleksowe rozwiązania dla budownictwa. Powstają one w oparciu o zaawansowane technologie,
znajomość lokalnych potrzeb oraz międzynarodowe doświadczenie. WEBER jest częścią Saint-Gobain
Construction Products Polska, skupiającej takie uznane marki jak Ecophon, Isover, Rigips i PAM.
Opis Pracy :
Czym będziesz się zajmował/a na tym stanowisku?
∙ Obsługą programów lojalnościowych
∙ Telefonicznym kontaktem z Klientami
∙ Współpracą z Przedstawicielami Handlowymi
∙ Wysyłką materiałów marketingowych
∙ Ewidencjonowaniem faktur i dokumentów
∙ Archiwizacją danych
∙ Wsparciem w projektach marketingowych
∙ Weryfikacją stanów magazynu marketingowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania
Pozadany profil :
Kogo szukamy?
∙ Studentów 4 i 5 roku lub absolwentów (mile widziane wykształcenie kierunkowe)
∙ Posiadających wiedzę z zakresu marketingu
∙ Komunikatywnych i otwartych na nowe doświadczenia
∙ Z dobrą znajomością pakietu MS Office (szczególnie Excel)
∙ Samodzielnych i zaangażowanych w realizowane zadania
Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6502/12034263

