ŠKODA AUTO nabízí praktikantský projekt v oblasti Prodeje a marketingu:
Oddělení Business Development je odpovědné za několik strategicky klíčových úkolů. Činnost oddělení se sestává
z úloh, jako je celosvětový rozvoj a plánování dealerské sítě, strategie spokojenosti zákazníka, tvorba pravidel
korporátní identity a její implementace nebo řízení strategických projektů realizovaných v rámci oblasti prodeje a
marketingu i mimo ni.

Praxe - Kvalita prodeje
Co u nás budete dělat?
- Podpora projektového manažera týmu
- Podpora a organizace workshopů
- Tvorba prezentací, příprava reportů
- Analýza dat spokojenosti zákazníků
- Příprava podkladů pro projekt Customer Satisfaction

Co musíte znát, mít a umět?
- Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ (ekonomie)
- Znalost AJ na hovorové úrovni – úroveň B2
- Délku spolupráce alespoň 4 měsíce
- Znalost MS Office, MS Windows, práce s internetem
- Pravidelná docházka 2-3 dny v týdnu (dle dohody - 81,5 hodin měsíčně), v případě povinné praxe docházka dle
pravidel povinné praxe
- Spolehlivost, komunikativnost, flexibilita a ochota učit se novým věcem
- Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
- Nástup možný od března 2016
- Vhodné pro studenty, kteří mají v září nastoupit na povinnou praxi

Co oceníme?
- Znalost německého jazyka výhodou
- Zahraniční pobyt/ studium /zkušenost výhodou

Co od nás můžete získat?
- Odměnu ve výši 60,- až 80,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
- Zvýhodněné stravování
- Možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (pro studenty ze vzdálených míst, kapacity jsou omezené)
- Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím praxe / závěrečné práce)
- Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím praxe)
- Aktivní využití angličtiny a němčiny
- Získání praktických zkušeností z oblasti Sales a Marketing
- Možnost vést dílčí úkoly samostatně
- Spolupráce na jednom ze strategických projektů společnosti ŠKODA AUTO
- Pracoviště ve ŠKODA Mladá Boleslav

Kontakt
Náborové centrum Mladá Boleslav
Šárka Šimůnková, sarka.simunkova@skoda-auto.cz

Jak se přihlásit
Pro přihlášení na volné místo použijte tlačítko "Žádost o místo" a pokračujte registrací (nový uchazeč) nebo
přihlášením (registrovaný uchazeč) do systému pro nábor.
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