
  

Praktyki w dziale marketingu B2B na polsko-niemieckim rynku w 

Barcelonie (500 € miesięcznie) 
   

  

O firmie: 

 

Onedirect to firma działająca na obszarze całej Europy zachodniej z siedzibą w Barcelonie 

(Hiszpania), Perpignan (Francja) i Mediolanie (Włochy). Prowadzimy sklepy online na 

największych rynkach europejskich (DE, FR, UK, ES, IT, etc.) i rozprowadzamy produkty takie jak 

profesjonalne zestawy słuchawkowe, telefony IP oraz urządzenia bezprzewodowe (np. 

krótkofalówki) do ponad 150.000 klientów B2B w całej Europie. Onedirect została założona w 

1999 roku i ma około 120 pracowników etatowych. 

 

 

Opis zadań: 

 

Zadaniem praktykanta/-tki będzie wsparcie przy otwarciu i zarządzaniu sklepu online B2B na 

polsko-niemieckim rynku. Zdobędzie on/ona doświadczenie w procesie rozwoju sklepu oraz w 

dziale dystrybucji, marketingu, zarządzania i logistyki poprzez: 

-          Aktywne wspieranie Onedirect w opracowywaniu strategii rozwoju marki na polskim rynku 

-          Udział w redakcyjnych działaniach rozwoju strony internetowej w zakresie SEO 

-          Przygotowywanie badań, raportów i analiz rynkowych/branżowych 

-          Wsparcie zespołu w bieżących działaniach 

 

Oferujemy: 

 

-          Płatne praktyki w wysokości 500€ miesięcznie w okresie od minimum 3 do 12 miesięcy  

           (oferujemy również długoterminowe praktyki) 

-          Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i podnoszenia  

           kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach 

-          Możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie marketingu B2B i analiz sprzedaży 

-          Możliwość samodzielnej pracy nad powierzonymi zadaniami 

-          Miłą atmosferę pracy 

  

Oczekiwania wobec praktykanta/-ki: 

 

-         Studenci kształcący się na kierunkach zarządzania, marketingu, ekonomii lub  

           językoznawstwa (lingwistyki) 

-          Język polski i niemiecki na bardzo wysokiem poziome 

-          Łatwość nawiązywania kontaktów i wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne 

-          Mile widziana znajomość innych języków obcych:angielskiego, hiszpańskiego lub  

           francuskiego 

-          Dobra znajomość pakietu Office i umiejetność szybkiej nauki nowego oprogramowania 

-          Zainteresowanie  e-marketingiem, działem sprzedaży i komunikacji oraz brandingiem 

 

 

Ze względu na prawo hiszpańskie, konieczne jest potwierdzenie pisemne, że praktyki odbywają 

się w ramach studiów i że są oficjalnie uznane przez uniwersytet. 

O kontakt prosimy na adres e-mail: a.pogowska@onedirect.com  

mailto:a.pogowska@onedirect.com

