
 

 
Centrum Edukacji Atut jest jedną z największych i najdłużej działających firm edukacyjno-szkoleniowych w Polsce. 
Nasze 25 letnie doświadczenie pomaga aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych 
organizowanych na terenie całego kraju. Od 2005 roku z powodzeniem działamy na rynku pozyskiwania środków 
unijnych. W chwili obecnej zatrudniamy ponad 1000 osób. Nasz zespół ustawicznie powiększamy o ludzi z pasją                 
i zaangażowaniem. 

W związku z kolejnym etapem rozwoju firmy zapraszamy do współpracy ambitnych studentów lub 
absolwentów zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego na 
stanowisku Samodzielnego Managera Edukacyjnego. 
 
Zakres praktyki/ stażu: 
- zbieranie informacji  o lokalnym rynku edukacyjnym i analizę możliwości rozwoju produktów edukacyjnych,  
- tworzenie planów rozwoju produktów, 
- pozyskiwanie klientów indywidualnych, zawieranie z nimi stosownych umów współpracy, 
- nabór współpracowników do realizacji szkoleń edukacyjnych, zawieranie z nimi stosownych umów 

dotyczących współpracy, 
- prowadzenie szkoleń dla nowych współpracowników oraz procesu wdrażania nowo przyjętych osób 

do pracy, 
- rozliczanie finansowo - księgowe szkoleń językowych, 
- realizacja działań marketingowych w trakcie prowadzenia naboru i także w trakcie roku szkolnego. 
 
W trakcie praktyki/stażu oferujemy: 
- pakiet  bezpłatnych, profesjonalnych szkoleń dotyczących technik pozyskiwania klientów, 

prowadzenia procesu naboru i wdrażania nowo przyjętych pracowników oraz stosowne certyfikaty, 
- zdobycie doświadczeń  w rosnącym rynku usług edukacyjnych,  
- umiejętności współpracy w grupie, 
- możliwość rozwoju zawodowego w dużej ogólnopolskiej firmie edukacyjnej, 
- możliwość odbycia płatnego stażu/praktyki w renomowanej firmie ogólnopolskiej, 
- po odbyciu stażu - możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na stałe, 
- możliwość stażu/praktyki w miejscu zamieszkania lub najbliższej okolicy w czasie dogodnym dla 

praktykanta/ stażysty (praktyki/staże w naszej firmie będą realizowane standardowo w trakcie 
miesiąca września b.r ), 

- zaświadczenie po odbyciu stażu/praktyki. 

Wymagania : 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
- zaangażowanie i rzetelność w pracy, 
- umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, 
- mile widziane (ale niekonieczne) prawo jazdy kategorii B i samochód do dyspozycji. 
 
 
Wszystkich zainteresowanych kandydatów, spełniających przedstawione wymagania zapraszamy do przesyłania 
aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) na adres: marketing@ceatut.pl            
z dopiskiem Stażysta. 
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