being.
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MARS INTERNSHIP EXPERIENCE / tříměsíční stáž
Studuješ a chtěl bys už při studiu porovnat teorii s praxí? Láká tě páce v marketingu, salesu, HR, logistice nebo financích, ale
nevíš přesně jakou pozici si vybrat? Nevadí, přihlas se do našeho Internship programu a my ti pomůžeme navrhnout tvůj
vlastní job!
Jsme rodinná firma s více než stoletou historií, která nabízí širokou škálu produktů pro spotřebitele a jejich zvířecí
mazlíčky. Vyrábíme některé z nejoblíbenějších značek na světě, jako jsou například M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY
WAY®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, ORBIT®, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® a spoustu dalších.

CO NABÍZÍME?
Navrhni si svůj vlastní job – řekni nám, co tě baví a kam to chceš ve své kariéře dotáhnout a my ti pomůžeme navrhnout
pozici přímo na míru.
Budeš pracovat samostatně na reálném projektu pod vedením zkušeného kolegy.
Pracovat budeš průměrně 20hodin týdně v našich moderních kancelářích na Praze 4, pracovní dobu si můžeš flexibilně
rozvrhnout podle rozvrhu.
Stáž je vypsaná na 3 měsíce, začít můžeš kdykoliv během roku nebo i o prázdninách.
Za odvedenou práci ti samozřejmě náleží mzda.
Po úspěšném zakončení stáže můžeš v Marsu pokračovat buď v některém z našich skvělých programech pro absolventy
(například Mars Leadership nebo Mars Finance Leadership Experience) nebo nastoupit na některou z našich volných pozic.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
Pro studenty univerzit čtvrtého a pátého ročníku.
Potřebujeme, abys plynně mluvil anglicky, protože budeš denně v kontaktu s cizinci a budeš pracovat s dokumenty
zejména v angličtině.
Pro úspěšné zvládnutí programu hledáme studenty, kteří:
Mají schopnost rychle se učit nové věci a chuť na sobě pracovat a zdokonalovat se
Jsou zvídaví, iniciativní a rádi spolupracují
Nebojí se otevřené zpětné vazby

Chceš se přihlásit nebo potřebuješ víc info? Písni 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.

grow beyond

