Erasmus stručna praksa
Tražite tvrtku koja će Vam omogućiti sudjelovanje u Erasmus+ stručnoj praksi? Želite raditi u
međunarodnoj tvrtki? Osim tulumarenja, tijekom prakse želite nešto naučiti i poboljšati svoju
osobnost? Želite preuzeti odgovornost za pojedine projekte? Želite sudjelovati u projektima koji
imaju stvaran i neposredan utjecaj na uspjeh tvrtke? Želite unijeti svoju kreativnosti i implementirati
nove ideje u svom poslovnom okruženju?
U redu, izdvojite minutu i pogledajte što Vam nudimo!

@ CoLanguage pruža online tečajeve jezika s ciljem povezivanja Europe.
Imamo urede u Njemačkoj, Belgiji i Španjolskoj. U potrazi smo za
djelatnicima, izvornim govornicima hrvatskog jezika, za naš Odjel
marketinga. Nudimo stručnu praksu u minimalnom trajanju od 2 mjeseca.
Jačanjem coLanguagea pomozite u povezivanju Europe. Vremensko
razdoblje je fleksibilno, tj. nudimo stručnu praksu u marketingu tijekom cijele godine. Ako
zadovoljite uvjete, rado ćemo izraditi raspored prilagođen Vama!
Nudimo Vam mogućnost kakva se pruža jednom u životu, pridružite se našem međunarodnom
timu u Münchenu, Gentu, ili Valenciji.

@ CoLanguage kombiniramo rad s puno zabave!





Valencia (ured se otvara sredinom veljače 2016.) je top destinacija za Erasmus studente.
Grad je smješten uz Sredozemno more. Slobodno vrijeme nakon posla možete provesti na
"Playa-i". Doživite bogatu španjolsku baštinu, hrana je jeftina, a smještaj je pristupačan.
Gent se nalazi u sredini između Bruxellesa, Amsterdama, Pariza i Bruggea. Sa 15.000
studenata, Gent je mjesto gdje uvijek postoje Erasmus aktivnosti. Ovdje nije nikada
dosadno!
U našem uredu u Münchenu možete upoznati bogatu njemačku kulturu, posjetiti Alpe, ići
na Oktoberfest i doživjeti sjajnu Erasmus atmosferu.

CoLanguage pruža novi način učenja jezika online. Naša eLearning platforma bazirana u Europi
ima za cilj pomoći korisnicima pri učenju stranih jezika, pronalasku posla u stranoj zemlji ili
poboljšati znanje stranog jezika kroz razgovor s izvornim govornicima. Faktor uspjeha coLanguage
je kombinacija video predavanja i individualni i grupnih predavanja.
Više informacija: https://www.colanguage.com/hr

Vaši zadaci









Stvaranje odredišnih stranica (landing pages) i shvaćanje faktora uspjeha na Google
ljestvici (SEO, istraživanje ključnih riječi, backlink strategije, ...)
Izrada izvješća u programu Google Analytics
Izrada medijskih kampanja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube, ...)
Objava PR poruka
Stjecanje poslovnih partnera (B2B i B2C)
Naučiti kako izgraditi profitabilnu AdWords kampanju
Potpora u svakodnevnom poslovanju

Vaš profil







Student/ica (preddiplomski ili diplomski studiji) ili ste nedavno diplomirali.
Gajite entuzijazam za online marketing
Odgovorni ste i orijentirani na rad.
Izvorni ste govornik hrvatskog jezika.
Savršeno se koristite hrvatskim jezikom u govoru i pismu
Poznajete osnove engleskog jezika.

Nudimo Vam




Dubinski uvid u područje online marketinga u vrlo kratkom vremenu
Samostalni rad na projektima
Priliku da uvedete nove inicijative i ideje u svom poslovnom okruženju

Prijava





Razdoblje: tijekom cijele godine
Trajanje: od 2 do 6 mjeseci
Radno vrijeme: fleksibilno radno vrijeme, moguće i skraćeno radno vrijeme
Mogućnost zapošljavanja nakon završetka prakse

Pošaljite nam svoj životopis i kratko motivacijsko pismo na jobs@colanguage.com.
coLanguage - povezujemo Europu!
Radujemo se Vašoj prijavi.

