
 

 
 

PRAKTYKI BEZ ŚCIEMY! 
 
Ktoś kiedyś porównał czas na studiach do szwedzkiego stołu. Pięć lat, tyle możliwości, by sięgnąć,  
po co tylko chcesz. Niestety niektórzy, patrząc w osłupieniu, nie wybierają nic … i narzekają, że są 
głodni.  
 
Stworzyliśmy program rozwoju talentów, który jest pierwszym krokiem do zawodowego sukcesu. 
Są przynajmniej trzy powody, dla których praktyki w naszej firmie stają się ważnym doświadczeniem 
w Twoim życiu:  
 
1. Jasno określamy cele i pozwalamy na samodzielność w ich realizacji – wierzymy, że 
praktyka czyni mistrza, a potknięcia uczą więcej niż sukces.  
2. Wierzymy, że atmosfera w pracy jest równie ważna co jej efekty – tworzymy atmosferę, 
która sprzyja zdobywaniu wiedzy i doświadczenia przy rozwijaniu Twoich talentów.  
3. Stajesz się dla nas kimś bardzo wyjątkowym – nasi praktykanci są bardzo ważni, dlatego  
z każdym z nich przygotowujemy indywidualny plan rozwoju, wyznaczamy ambitne i samodzielne 
zadania oraz zapewniamy wsparcie doświadczonych mentorów, a … najlepszych zatrudniamy.  
 
Program realizowany jest w następujących obszarach:  

 Logistics Administration – zarządzanie pracą kurierów w Trójmieście  
 Business Administration – aktywne zarządzanie biurem  
 Financial Administration – administrowanie przepływów pieniężnych w firmie  
 Human Resources – rekrutacja i szkolenia pracowników  
 Business Development – rozwijanie oferty firmy i pozyskiwanie nowych klientów  
 Marketing i PR – realizacja strategii wizerunkowej firmy  

 IT – programowanie w PHP (tworzenie narzędzi do użytku wewnętrznego) 
 
Oczekujemy:  

 Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego  
 Umiejętności pracy w zespole 
 Wysokiego poziomu zaangażowania i chęci zawodowego rozwoju  
 Podstawowej wiedzy akademickiej w wybranym obszarze praktyk 

 
Co oferujemy?  

 Indywidualny plan rozwoju  
 Wsparcie doświadczonych Mentorów 
 Ambitne i samodzielne zadania 
 Referencje i zaświadczenie o odbyciu praktyk 
 Możliwość dalszego rozwoju w strukturach firmy 

 
Uprzejmie informujemy, że praktyki są bezpłatne.  
 
CV prześlij na adres hr@lets-deliver.pl, wpisując w temacie wiadomości hasło: „Praktyki bez ściemy” 
oraz wybrany obszar praktyk.  
 
Prosimy o dołączenie klauzuli 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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”. 
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