Stażysta bezpłatny staż z benefitami
Miejsce pracy: Poznań, ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center Poznań,
Polska Izba Przemysłu Targowego działa na rynku od 25, a od 2006 jako izba gospodarcza
przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów.
Członkami PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowokonferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych,
transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą
i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT,
media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów.
Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest służyć jako wszechstronna platforma współpracy
wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce.

Co nas wyróżnia
▪
▪
▪
▪

Pasja
Intersujący ludzie
Ciekawe projekty
Otwartość na zmiany

Jaki będziesz mieć zakres obowiązków
▪ Wsparcie przy bieżących pracach biura Polskiej Izby Przemysłu Targowego
▪ Udział w realizacji projektów promujących działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, adresowanych
do studentów, przedsiębiorców i innych grup interesariuszy
▪ Pomoc przy sporządzaniu raportów Polskiej Izby Przemysłu Targowego
▪ Realizacja projektów związanych z promocją Global Exhibitions Day 2019
▪ Wsparcie projektów edukacyjnych
▪ Wsparcie projektów promocyjnych i lobbingowych

Czego od Ciebie oczekujemy
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Status studenta
Dyspozycyjność - min. 10 godz. tygodniowo
Dobra znajomość języka angielskiego
Otwartość na realizację różnych projektów
Komunikatywność
Umiejętność współpracy w zespole
Znajomość pakietu MS Office

Co Tobie oferujemy
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elastyczne godziny stażu
Pracę w przyjaznej atmosferze
Możliwość podnoszenia umiejętności w ramach organizowanych przez PIPT szkoleń
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
Możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach targowych w całej Polsce
Możliwość poznania i współpracy z firmami branży targowej

Wyślij CV i list motywacyjny na adres:

j.studencki@polfair.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
organizacji i przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Stażysty zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Targowego z siedzibą przy Poznań, ul. Bukowska 12.
Mam świadomość i niezbędną w tym zakresie wiedzę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane”.

www. polfair.pl

