Formularz Pracodawcy
Oferta stażu
w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Nazwa Pracodawcy
oferującego staż:

MOST Paweł Klasinski

Cel i program stażu:

1. Nauka Obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Elisoft - wsparcie procesu
elektronicznego obiegu dokumentów korporacyjnych
2. Zapoznanie się z produktami oraz dostawcami strategicznymi
3. Nauka prowadzenia ewidencji magazynowej
4. Nauka obiegu dokumentów papierowych (faktury, WZ, PZ, protokoły, umowy) nauka
prowadzenia ewidencji i numeracji. Nauka podstaw księgowości.
5. Współudział w kompletacji oraz przygotowaniu zamówień – również kontrola
przygotowanych produktów z dokumentami.
6. Zapoznanie się i aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji
przetargowej.
7. Nauka wyceny i kalkulacji robót wykonawczych
8. Zapoznanie z metodami wyceny i kalkulacji ofert handlowych.
Swoboda wysławiania się, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność rozmowy na
dowolny temat, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialne
podejście, wytrwałość w dążeniu do celu. Umiejętność szybkiego uczenia się.
(reprezentacja firmy na rynku)
Skrupulatność, sumienność, dokładność, umiejętność robienia kalkulacji. (Biuro spółki)

Wymagania:

Preferowane kierunki wykształcenia (ale nie wymagane): Handel, Marketing,
Administracja, Rachunkowość.

Obszary merytoryczne, z
którymi stażysta ma szansę się
zapoznać:
Liczba stażystów, którą
Pracodawca może przyjąć:
Miejsce odbywania stażu (w
tym miasto):

Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania, korporacyjny obieg dokumentów i
procedury, Orientacja w Produktach i Producentach Automatyki i sterowania na rynku,
czynne poznanie procesu ofertowania i realizowania zamówień handlowych oraz wyceny
i oceny robót z zakresu automatyki przemysłowej.

2 (dwie osoby)
MOST Paweł Klasiński
ul. Anieli Tułodzieckiej, 60-465 Poznań

Preferowane terminy staży:

Styczeń – czerwiec 2014 r.

Inne uwagi Pracodawcy:

Stażyści, którzy wykażą się zaangażowaniem, samodzielnym myśleniem oraz
wykorzystają szansę by wnieść swój istotny wkład w funkcjonowanie organizacji dostaną propozycję pracy w firmie po ukończeniu stażu. Szukamy osobowości – nie
osób.
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