
Stanowisko praktykanta,  

Nazwa firmy  
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Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Dział sprzedaży 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym 
okresie liczba kandydatów 

2 

Oferta skierowana do 
studentów  kierunku1  

[_] DOWOLNY 

[_] Analityka gospodarcza 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[X] E-commerce 

[X] Ekonomia 

[_] European Master’s in Customer Relationship Marketing 
(MERCURI) 

[X] Finance and Accounting for Business 

[_] Finanse i ekonomia biznesu 

[X] Finanse i rachunkowość 

[X] Finanse menedżerskie 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Gospodarka cyfrowa 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka miejska i nieruchomości 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[_] Informatyka 

[_] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business (IB) 

[_] International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) 

[X] Logistyka / Logistyka w biznesie / Logistyka (tytuł zawodowy 
inżyniera) 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[_] Prawo w zarządzaniu 

[X] Przedsiębiorczość i finanse 

[X] Rachunkowość i podatki 

                                                           
1 Szczegółowy wykaz i opis kierunków studiów i specjalności: www.ue.katowice.pl/kandydaci.html  



[_] Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) 

[X] Zarządzanie 

[_] Zarządzanie publiczne 

[_] Inny (jaki?) ………………………………………………….. 

Wymagania względem kandydata 

 Umiejętność nawiązywania kontaktów, 
 Samodzielność, 
 Odpowiedzialność, 
 Chęć rozwoju, 
 Zaangażowanie, 
 Dobra znajomość pakietu MS Office. 

Zakres obowiązków 

 Przygotowanie raportów finansowych, 
 Rozliczanie dokumentów od klientów, 
 Obsługa programów księgowych, logistycznych, baz CRM, 
 Praca na danych wrażliwych klientów do ubezpieczeń, 
 Przygotowanie polis dla klientów oraz ich rozliczenie, 
 Logistyka punktu kurierskiego, 
 Utrzymywanie klientów, 
 Planowanie doskonalenia procesów celem zadowolenia 

klientów, 
 Raportowanie działań i przekazywanie informacji, 
 Dbanie o utrzymanie jak najwyższych standardów 

jakościowych w obsłudze klienta, 
 Udzielanie rzetelnych informacji. 

Oferujemy 

 Zdobycie cennego doświadczenia, 
 Możliwość zawarcia stałej umowy, 
 Bardzo dobrą atmosferę w pracy, 
 Pracę od poniedziałku do piątku. 

Minimalna, tygodniowa 
dyspozycyjność 

3 dni w tygodniu 

Czy oferta skierowana jest również do 
studentów zagranicznych, którzy nie 
posługują się j. polskim? 

Tak/Nie 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

brak 

DANE OSOBY ODPOWIEDZALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko: Anna Mazur 
Funkcja:  
E-mail: anna.mazur@imagic.com.pl 
Telefon stacjonarny:  
Telefon komórkowy: 794 929 277 

 


