Pricing/Data Analyst Trainee
Máš silné analytické schopnosti? Dokážeš zpracovávat a vyhledávat data? Chceš si přivydělat a
získat zkušenosti v analýze trhu? Rád/a si vyzkoušíš práci v mezinárodní společnosti?
Zní to dobře? Čti dále a dozvíš se více!

Tvoje pracovní pozice





Staneš se pravou rukou našeho Assortment Managera, který má na starosti produkty a ceny
v naší společnosti
Budeš zpracovávat cenové analýzy
Dostaneš od nás spoustu dat a vyhledáš si ještě větší spoustu dat na internetu
Budeš se podílet na cenotvorbě a na projektech souvisejících s naším sortimentem

Tvůj profil








S Excelem si tykáš, umíš tvořit grafy a kontingenční tabulky
Baví tě práce s daty
Jsi schopen/a se rychle učit a využít získané vědomosti v praxi
Máš motivaci dosáhnout výsledku, na který budeš pyšný/á
Angličtina psanou formou se Ti bude hodit
Studuješ 3. nebo vyšší ročník VŠ
Znalost zemědělství je výhodou, ale určitě ne podmínkou

Co ti nabízíme?





Pracovní poměr na DPP (DPČ), zhruba poloviční úvazek – dle tvých časových možností
Za práci dostaneš zaplaceno 100,-Kč/h
Můžeš očekávat PC, příjemný kolektiv a parádní výhled z kanceláře
Naše kanceláře najdeš ve Vienna Pointu, kousek od zastávky Moravanské lány (šalina 2)

Pokud tě nabídka zaujala, přijď se k nám podívat! Dozvíš se něco o nás a my o Tobě. Neváhej a pošli
nám svoje strukturované CV a krátký motivační dopis!

A kdo jsme my?
Tisíce zemědělských dealerů a dovozců strojů, prodejců náhradních dílů a výrobců zemědělských
strojů v celé Evropě spoléhají na služby společnosti Kramp. A mají k tomu dobrý důvod. Jako největší
evropský distributor náhradních dílů pro zemědělství, les a zahradu a OEM se vyznačujeme efektivní
logistikou, širokou škálou služeb a průkopnickými metodami. Tajemství našeho úspěchu? Naši
zaměstnanci! Ve firemní kultuře volného prostoru má každý zaměstnanec osobní odpovědnost a
přináší své vlastní silné stránky pro úspěch společnosti. Výborná komunikace, otevřené dveře, ploché
hierarchie a sympaticky uvolněná atmosféra. Tím Kramp vytváří spokojenost pro více než 2.700
zaměstnanců!
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Tel: +420 727 811 501

