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Chceš nastartovat svou kariéru u leadera v oboru výživy pro domácí mazlíčky? Láká tě pracovat se značkami PEDIGREE®,
WHISKAS®, M&M’S®, SNICKERS®, UNCLE BEN’S® a mnoha dalšími?
Přihlas se do našeho programu pro rozvoj budoucích leaderů Mars Leadership Experience (MLE).

CO JE MARS LEADERSHIP EXPERIENCE?
Tříletý program pro absolventy univerzit, který je sestaven tak, aby vychoval naše budoucí seniorní leadery.

CO TĚ ČEKÁ?
Každý rok budeš pracovat v týmu jedné z našich jednotek, nejdříve v Praze, a další dva roky v některé z našich evropských
poboček (ubytování i cestování ti samozřejmě zařídíme a zaplatíme).
Pracovat budeš na třech různých pozicích jako například Brand Manager, Demand Coordinator či Sales Specialist.
Kromě náročných projektů, tě čekají také profesionální tréninky, podpora od zkušeného mentora a budyho/parťáka a
společné akce s ostatními účastníky MLE programu.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?
Absolventi univerzit, kteří:
mají ambici a potenciál se stát seniorním leaderem
jsou připraveni stěhovat se po různých zemích Evropy
mluví plynně anglicky a jedním dalším jazykem (počítá se i čeština či slovenština)
Jak poznám, jestli mám potenciál stát se seniorním leaderem? Takhle nějak potenciál hodnotíme my…
Učíš se rychle nové věci, chceš na sobě pracovat a stále se zdokonalovat
Nebojíš se otevřené zpětné vazby a umíš přijmout neúspěch a poučit se z něj
Nad věcmi přemýšlíš, hledáš způsoby jak dělat věci jinak a dosahovat úkolů efektivněji
Jsi zvídavý, iniciativní a rád spolupracuješ

JAK PROBÍHÁ VÝBĚRKO?
Klikni a zaregistruj se zde (nebo přes QR kód níže), přihlašování končí 29.3. 2019 (ale v případě naplnění míst v programu,
můžeme proces přihlášování uzavřít dříve)
Čeká tě pár online úkolů (test a video pohovor) a až je úspěšně zvládneš, potkáš se/přes Skype pohovoříš s některým z
leaderů z naší pražské pobočky
Posledním krokem je assessment centrum, které se koná v květnu v Praze
Když uspěješ, užij si léto a v září 2019 nastartuj svou kariéru v Marsu!
Potřebuješ víc info? Písni na martina.strnadova@effem.com nebo se stav 14.3. 2019 u našeho stánku na Šanci.

MARS.COM/CAREERS
Mars is an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment
without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any
other characteristic protected by law. If you need assistance or an accommodation during the application
process because of a disability, it is available upon request. The company is pleased to provide such
assistance, and no applicant will be penalized as a result of such a request.
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