
                                                                                                                                    

 

Chcesz poznać prawdziwe oblicze pracy w EXPO Kraków, ciekawi Cię branża związana z 

organizowaniem eventów, jesteś otwartą, komunikatywną osobą? To oferta właśnie dla Ciebie! 

Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatną praktykę w dziale organizacji targów. 

Czas trwania praktyk: 1 miesiąc z możliwością przedłużenia 

Zakres godzinowy: 8.00-17.00, poniedziałek-piątek, elastyczny grafik (do ustalenia) 

Miejsce praktyk: Siedziba firmy, EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 

Zakres obowiązków podczas praktyk, m.in.: 

- zbieranie i opracowywanie danych na temat branż, w których organizujemy targi; 

- kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami; 

- tworzenie treści promocyjnych i pomoc w przygotowaniu kampanii promocyjnej; 

- pomoc w przygotowaniu materiałów dla wystawców i klientów; 

- pomoc w organizacji wydarzeń towarzyszących targom; 

- doraźna pomoc w pracach działu. 

Wymagania: 

- chęć do nauki i zdobywania nowych umiejętności; 

- komunikatywność, skrupulatność; 

- dyspozycyjność ok. 20-25 godz. w tygodniu; 

- min. średnie wykształcenie; 

- znajomość obsługi programów biurowych (word, excel); 

- umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie i podstawowa obsługa social 

mediów; 

- mile widziana przynajmniej komunikatywna znajomość j. angielskiego lub innego języka obcego. 

Firma oferuje m.in.: 

- szansę zdobycia praktycznej wiedzy i zapoznania się z etapami organizacji imprez targowych (w 

miarę możliwości przygotowanie własnego projektu imprezy targowej pod okiem opiekuna praktyk); 

- możliwość poznania pracy event managera „od kuchni”; 

- pomoc i opiekę doświadczonego zespołu; 

- elastyczny grafik; 

- referencje z praktyk; 

- pomoc w przygotowaniu CV przeznaczonego dla przyszłego pracodawcy z branży MICE; 

- możliwość odbycia praktyki studenckiej (w przypadku studentów; niezbędna umowa z uczelni). 

Zgłoszenia: snopkiewicz@targi.krakow.pl  

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 
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