
Karczewski  Doradztwo  Personalne  to  firma  doradczo  –
szkoleniowa.  Od  1996  roku  szkolimy,  rekrutujemy,
oceniamy  potencjał  zawodowy  Pracowników,  badamy
klimat w organizacji i służymy profesjonalnym wsparciem,
tworząc  jej  Public  Relations.  Budujemy  Systemy Ocen  i
Systemy Motywacji,  doradzamy,  jak  skutecznie  kierować
Zespołami  Ludzkimi.  Posiadamy  szerokie  doświadczenie,
jesteśmy  kreatywni  i elastyczni,  gwarantujemy
zaangażowanie, profesjonalizm i pracę najwyższej jakości.
Wszystko,  zgodnie  z  życzeniami  naszych  Klientów  i
potrzebami ich Firm.

Dla  naszego  Klienta  Firmy  DUON  Marketing  and Trading  S.A.
zajmującej  się  sprzedażą  i  dystrybucją  gazu  ziemnego  oraz  energii
elektrycznej poszukujemy Kandydatów/-ek na stanowisko:

Stażysta w Departamencie Marketingu
(miejsce pracy: Gdańsk)

Od Kandydatów oczekujemy:
 Łatwości w formułowaniu myśli, „lekkiego pióra”,
 Dużego zainteresowanie zagadnieniami promocji  w sieci  (media społecznościowe,

wiedza z zakresu SEM i SEO, strony www, obsługa CMS),
 Komunikatywności,
 Poczucia estetyki,
 Kreatywności,
 Rzetelności i dokładności,
 Minimum dobrej znajomości języka angielskiego,
 Szukamy studentów ostatniego roku studiów lub absolwentów Wyższych

Uczelni.

Główne zadania:
 Wsparcie promocyjne dla ofert DUON,
 Wyszukiwanie  partnerów  biznesowych  dla  przedsięwzięć  sprzedażowo-

marketingowych,
 Organizacja eventów,
 Współpraca z drukarniami i agencjami reklamowymi,
 Nadzór nad portalem internetowym Firmy,
 Obsługa mediów społecznościowych,
 Przygotowywanie innowacyjnych ofert i działań promocyjnych.

Oferujemy:
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się Firmie,
 Wynagrodzenie za staż,
 Po okresie próbnym możliwa umowa o pracę,
 Możliwość awansu,
 Szkolenia,
 Nowoczesne narzędzia pracy.

CV  ze  zdjęciem  oraz  list  motywacyjny  prosimy  przesyłać
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
rekrutacja@karczewski.com.pl

W C.V. prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”
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