Adamed to lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych, m.in. kardiologii, psychiatrii,
pulmonologii i ginekologii, dla którego priorytetem są badania nad innowacyjnymi terapiami na choroby cywilizacyjne.
Intensywnie rozwija działy badawczo-naukowe, w których opracowano ponad 50 patentów na własne formuły leków.
Otwartość i Innowacyjność, Wzajemny Szacunek, Jakość, Doskonałość Operacyjna oraz Elastyczność i Szybkość Działania to
wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni godłem Solidnego Pracodawcy Roku
2015.
Skończyłeś studia i chcesz rozpocząć swoją drogę zawodową od rozpoznawalnej na całym świecie firmy, która słynie z
innowacyjności ?
A może jesteś na 3 lub 4 roku studiów i szukasz inspiracji zawodowej ?

Staż w Dziale Kontrolingu Komercyjnego
Miejsce pracy: Pieńków k/Warszawy

Do obowiązków stażysty będzie należało:
•

Wsparcie w przygotowywaniu budżetu inwestycyjnego;

•

Udział w procesie zamknięcia miesiąca:

•

Udział w przygotowaniu prezentacji na posiedzenie Zarządu oraz
spotkanie budżetowe;

•

Udział w projekcie wdrożenia systemu IT wspierającego proces
planowania/budżetowania;

•

Analiza i raportowanie wyników obszaru biznesowego.

Od kandydatów oczekujemy:
•

Studentów III lub IV roku kierunków ekonomicznego, finansowego,

rachunkowości, zarządzania, logistyki;
•

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;

•

Bardzo dobrej znajomości MS Excell oraz Power Point;

•

Wysoko rozwiniętej komunikatywności;

•

Zaangażowania i dokładności.

Oferujemy:
•

Płatny staż;

•

Bezpłatny transport na trasie Warszawa – Pieńków – Nowy Dwór
Mazowiecki;

•

Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań i projektów;

•

Merytoryczne wsparcie Opiekuna Stażu;

•

Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w
rozwoju innowacyjnego biznesu;

•

Szansę rozwoju zawodowego;

•

Miłą atmosferę pracy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o aplikację poprzez Program Kariera:
www.programkariera.pl/adamed

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółki z Grupy Adamed
(Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Zakład Farmaceutyczny
Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów) dla celów obecnej i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam,
iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm. ) są spółki z Grupy Adamed (Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul.
Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054
Ksawerów), które przetwarzają dane osobowe zawarte w mojej ofercie pracy w celach rekrutacyjnych. Zostałem/am
poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

ETAPY REKRUTACJI:

I ETAP: prześlij CV i plik z rozwiązanym case study wchodząc na stronę
www.programkariera.pl/adamed

II ETAP: rozmowa rekrutacyjna – osoby, które z sukcesem przejdą I
etap rekrutacji, zapraszane są na bezpośrednie rozmowy rekrutacyjne.
Spotkania prowadzone są przez opiekuna merytorycznego stażu oraz
przedstawiciela zespołu HR. W trakcie rozmów szczególną uwagę
zwracamy nie tylko na już posiadaną przez Kandydata wiedzę, ale
również na jego predyspozycje, otwartość na naukę, potencjał
rozwojowy, a także dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej.
W trakcie rozmów staramy się również przekazać jak najwięcej
informacji na temat firmy oraz specyfiki konkretnego stażu.
III ETAP: wybór kandydata po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji

W razie pojawienia się pytań dotyczących tej oferty stażowej
skontaktuj się z nami:
Małgorzata Tarnawska
Specjalista ds. Rekrutacji/Koordynator ds. Staży i Praktyk Grupy
Adamed
Grupa ADAMED
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polska
mob.: +48 603940386
e-mail: malgorzata.tarnawska@adamed.com.pl
www.adamed.com.pl
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU I ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI!

