
 
 
Studia zapewniają podstawę wiedzy i umiejętności. Wyłącznie praktyka jest w stanie 
wyselekcjonować te, których najbardziej potrzebujesz. Dołącz do zespołu Let’s Deliver 
i zdobądź potrzebne kompetencje. Poszukujemy praktykantów chcących rozwijać się 
w różnych dziedzinach.  
 
Wiesz, dlaczego warto odbyć praktyki w Let’s Deliver? Są przynajmniej trzy powody, 
dla których warto dołączyć do naszego zespołu:  
1. Stajesz się dla nas kimś bardzo wyjątkowym – bardzo doceniamy aktywność  
i zaangażowanie wszystkich naszych współpracowników. Chętnie nagradzamy ich wkład  
i kreatywność.  

2. Jasno określamy cele i pozwalamy na samodzielność w ich realizacji – firma rozwija 
się tylko wtedy, gdy rozwijają się jej pracownicy – dlatego bardzo ich w tym wspieramy.  

3. Wierzymy, że atmosfera w pracy jest równie ważna, jak jej efekty – tworzymy 
atmosferę, która sprzyja twórczej pracy. Twoje wyniki zależą od nastroju, to przecież oczywiste.  
 
Proponujemy zdobycie lub pogłębienie doświadczenia w następujących obszarach:  
– Business Administrator – czynne zarządzanie biurem  

– Financial Administrator – zarządzanie raportami i finansami firmy 

– Logistics Administrator – kierowanie kurierami w terenie 

– HR – selekcja, rekrutacja i szkolenia pracowników  

– Business Developer – pozyskiwanie nowych klientów 

– PR i marketing – komunikacja zewnętrzna i promowanie firmy  
 
Oczekiwania:  
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  

– Umiejętność pracy w zespole 

– Wysoki poziom zaangażowania i chęć zawodowego rozwoju  
 
Oferujemy: 
– Dynamicznie rozwijające się środowisko 

– Odpowiedzialne zadania mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy 

– Możliwość zgłębienia środowiska Start Up'ów  

– Referencje i zaświadczenie o odbyciu praktyk 

– Przyjazną i otwartą atmosferę  

– Wartościowy know-how i praktyczne doświadczenie  
 
Jeżeli jesteś zdecydowany wziąć udział w rewolucyjnym projekcie, jeśli ekscytują Cię wyzwania,  
z jakimi mierzą się młode firmy i zależy Ci na zawodowym rozwoju, to doskonale odnajdziesz 
się w naszym zespole.  
 
Uprzejmie informujemy, że praktyki są bezpłatne. Jednak za ponadprzeciętne rezultaty 
przewidujemy premię oraz możliwość podjęcia pracy w firmie.  
 
CV wraz z listem motywacyjnym prześlij na adres hr@lets-deliver.pl, wpisując w temacie 
wiadomości „PWSB/11/2014” oraz dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”. 
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