Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
Jest największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce.
Jako ceniony i uznany pracodawca zapewniamy wyjątkowe możliwości rozwoju i komfortowe warunki pracy.
Pracowników traktujemy jak nasz największy kapitał i główne źródło sukcesu przedsiębiorstwa.
Dlatego też do naszej firmy chcemy przyciągać najlepszych specjalistów na rynku.
Cenimy zwłaszcza ludzi kreatywnych i chcących rozwijać skrzydła swojej kariery.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów do odbycia praktyk.

Praktykant/Praktykantka w Departamencie Zarządzania Produktami
Miejsce pracy: Wrocław
Jako Praktykant/Praktykantka będziesz odpowiedzialny za:




projektowanie i rozwój narzędzi wspierających sprzedaż,
tworzenie struktur danych oraz procedur w bazach MS SQL,
bieżący monitoring procesów sprzedażowych.
Twoim podstawowym narzędziem pracy będzie MS Excel (w tym VBA)
W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:







możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
świetną atmosferę praktyk,
wsparcie Opiekuna Praktyk przez cały okres ich trwania,
poznanie specyfiki pracy w Departamencie Zarządzania Produktami,
praktyki płatne.
Oczekujemy od Ciebie:








zainteresowania obszarem analiz,
dostępności min. 30 godzin tygodniowo,
biegłej obsługi MS Excel wraz z VBA,
podstawowej znajomości SQL (tworzenie struktur danych, operacje na danych, tworzenie procedur),
umiejętności analitycznego myślenia,
Otwartości i rzetelnego podejścia do wykonywanych obowiązków

Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV z nazwą stanowiska na
adres: j.danel@krd.pl
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie CV KRD proszę dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych
poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRD BIG SA dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz przesyłania informacji
dotyczących aktualnych ofert pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z
późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214
Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i
możliwość ich poprawiania oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”.

