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Stanowisko praktykanta, 
Nazwa firmy  

Młodszy specjalista ds. komunikacji,  
Sopra Steria Polska Sp. z o.o. 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Dział Komunikacji 

Częstotliwość praktyk 
[x] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym okresie 
liczba kandydatów 
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Preferowane kierunki studiów1  [_] Analityka gospodarcza 

[x] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[x] Ekonomia 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finance and Accounting for Business2 

[_] Finanse i rachunkowość (Rybnik) 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[_] Informatyka 

[_] Informatyka i ekonometria 

[x] International Business Studia w języku angielskim 

[_] Logistyka w biznesie 

[_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) Studia 7-semestralne 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[_] Przedsiębiorczość i finanse 

[x] Zarządzanie 

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

Wymagania względem kandydata 

Zainteresowania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, 

Znajomości narzędzi digitalowych i social mediów, 

Zdolności swobodnej komunikacji w języku polskim, na poziomie C2, 

Zdolności swobodnej komunikacji w języku angielskim, min. na 
poziomie B2, 

Otwartości, kreatywności, podejścia „can do” oraz umiejętności 
pracy z energicznym zespołem ;-) 

Dobrej organizacji pracy i umiejętności priorytetyzacji zadań. 

                                                           
1 Szczegółowy wykaz i opis kierunków studiów i specjalności: www.ue.katowice.pl/kandydaci.html  
2 Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość. Program w całości prowadzony w języku angielskim. 
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Zakres obowiązków 

Tworzenie angażujących i wzbudzających ciekawość odbiorcy treści, 

Pomoc w administrowaniu platform komunikacyjnych, 

Wsparcie w zakresie employer brandingu (przygotowanie 
materiałów korporacyjnych, współpraca z uczelniami partnerskimi), 

Współpraca z innymi działami podczas realizacji projektów, 

Pomoc w organizowaniu eventów i spotkań, 

Bieżące zadania administracyjne Działu Komunikacji, 

 

Oferujemy 

Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w branży IT 

Pracę w środowisku międzynarodowym z wykorzystaniem języków 
obcych 

Przyjazną atmosferę w pracy 

Pracę ze świetnym zespołem 

Nowoczesne biuro w centrum Katowic 

Pyszną kawę w biurze 

Owoce w biurze 

Możliwość skorzystania z relax roomów 

Imprezy integracyjne 2 razy w roku 

Parking dla rowerów 

Minimalna, tygodniowa 
dyspozycyjność 

20 godzin 

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: Marta Stabik, Monika Wilk 

Funkcja: Rekruter 

E-mail: rekrutacja@soprasteria.com 

Telefon stacjonarny:       

Telefon komórkowy: 514 701 138 

 


