Internship Erasmus
Vrei să aplici pentru o mobilitate de practică Erasmus+ și ești în căutarea unei
companii gazdă? Îți dorești să lucrezi într-o companie internațională? Ești interesat să înveți
lucruri utile și să îți dezvolți personalitatea în timpul stagiului mai mult decăt să frecventezi
petrecerile și cluburile locale? Îți dorești să îți asumi responsabilitatea pentru noi proiecte?
Să participi în proiecte cu impact real și imediat asupra succesului companiei? Vrei să-ți pui
în practică ideile creative și să implementezi noi inițiative într-un mediu favorabil dezvoltării?
Dacă ești interesat de aceste noi oportunități, te invităm să acorzi un minut pentru a
studia oferta noastră!
@coLanguage oferim cursuri de limbi străine online pentru a conecta Europa.
coLanguage are sedii în Germania, Belgia și Spania (din Februarie 2016). Suntem în căutare
de colaboratori care sunt vorbitori nativi a unei limbi europene pentru a se alătura
departamentului nostru de marketing la unul dintre sediile noastre. Oferim internship-uri cu o
durată minimă de 2 luni. Contribuie la misiunea noastră de a conecta Europa prin
promovarea coLanguage în limba ta nativă!
Suntem flexibili în ceea ce privește perioada desfășurării mobilității de practică:
oferim internship-uri pe marketing tot anul împrejur. Dacă ești bun în ceea ce faci,
suntem dispuși să îți oferim programul pe care ți-l dorești.
Dorim să îți oferim posibilitatea de a avea o experiență unică în viață
în echipa noastră internațională din Munchen, Gent sau Valencia.
@coLanguage noi îmbinăm munca cu distracția!


Valencia (deschiderea sediului de la mijlocul lunii Februarie 2016)
este o destinație de top pentru studenții Erasmus. Orașul este situat
în apropierea mării Mediteraniene. Poți petrece timpul la ”Playa”
după programul de muncă. Ai o posibilitatea unică să descoperi
patrimoniul bogat spaniol, iar cazarea și mâncarea sunt la prețuri accesibile.
 Ghent este situat central între Bruxelles, Amsterdam, Paris și Bruges. Cu un număr
de aproximativ 15 000 de studenți, aici au lor mereu diverse activități pentru studenții
Erasmus. Nu ai timp să te plictisești aici.
 La sediul nostru din Munchen ai posibilitatea să descoperi cultura remarcabilă
germană, să vizitezi Alpii, să mergi la Oktoberfest și să te bucuri de atmosfera
Erasmus.
coLanguage este un pioner în oferirea Cursurilor de Limbă Străină Online. Platforma
noastră de E-Learning cu acoperire în Europa are scopul de a sprijini toți doritorii de a studia
o limbă străină, de a găsi un job în străinătate sau pur și simplu să își îmbunătățească
competențele lingvistice comunicând cu un vorbitor nativ. Factorul de succes al coLanguage
este combinația dintre cursurile video și cele individuale.
Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul: https://www.colanguage.com/ro

Principalele sarcini







Crearea de landing pages precum și înțelegerea factorilor de succes în clasamentul
Google (SEO, cuvinte cheie, strategia de backlinks etc.)
Crearea rapoartelor de conversie în Google Analytics
Crearea și gestionarea campaniilor de promovare online folosind social media
(Facebook, Instagram, YouTube etc.)
Publicarea anunțurilor de PR
Dobândirea unor noi parteneri de afaceri (B2B și B2C)
Sprijinirea conducerii în activitățile de zi cu zi

Profilul candidatului





Ești student (Licență sau Master) sau proaspăt absolvent de studii relevante pentru
domeniul companiei
Entuziasm pentru Marketingul Online
Ești responsabil și orientat spre soluții
Cunoștințe perfecte a limbii native (sau a unei limbi străine) de circulație europeană
– vorbit și scris

Ce îți oferim




Acumularea de cunoștințe în domeniul Marketingului Online într-o perioadă scurtă
Flexibilitate și independență în realizarea unor proiecte care fac diferența
Implementarea noilor inițiative într-un mediu favorabil dezvoltării

Informații utile






Perioada: anul împrejur
Durata: 2 – 6 luni
Program de lucru: flexibil cu posibilitate de part time
Remunerare: comisioane și bonusuri în dependență de vânzări
Cu posibilitate de angajare

Trimite-ne CV-ul tău și o scurtă scrisoare de motivație la adresa noastră de e-mail:
jobs@colanguage.com.
coLanguage - Conectează Europa!
Așteptăm cu plăcere aplicațiile voastre.

