
Staż w ramach  

Programu Erasmus+ 
 

Chciałbyś uczestniczyć w programie wymiany studenckiej Erasmus+ i szukasz organizacji,  

w której mógłbyś odbyć swój staż? Chcesz pracować w międzynarodowej firmie? Interesują cię 

nie tylko imprezy, chciałbyś także nauczyć się czegoś w trakcie odbywania swojego stażu za 

granicą? Chcesz uczestniczyć w projektach, które mają natychmiastowy wpływ na wyniki  

i sukces twojej firmy? Chcesz być odpowiedzialny za takie właśnie projekty? Chcesz wnieść 

swoje nieszablonowe myślenie do naszego międzynarodowego zespołu? 

 

Zatem poświęć chwilę i spójrz, co możemy ci zaoferować! 

 

W coLanguage oferujemy kursy nauki języków obcych online, które pomagają łączyć Europę. 

coLanguage ma swoje biura w Niemczech, Belgii i Hiszpanii. Szukamy ludzi, którzy są native 

speakerami dowolnego europejskiego języka, do pracy w naszym dziale marketingu.  

W coLanguage pomagasz łączyć Europę, jednocześnie zwiększając widoczność naszej marki  

w wyszukiwarkach w twoim własnym języku!  

 

Oferujemy minimum dwumiesięczne staże, ale możesz też przyjechać do nas na cały semestr! 

 

Nasza firma oferuje staże w dziale marketingu przez cały rok. Jesteśmy także otwarci na 

ustalenie spersonalizowanego harmonogramu czasu pracy!  

 

Chcielibyśmy dać ci możliwość zatrudnienia w naszym 

międzynarodowym zespole w jednym z naszych biur usytuowanych w 

Walencji, Gandawie lub Monachium. W coLanguage łączymy pracę  

z zabawą! 

 

 Walencja (biuro będzie otwarte w połowie lutego 2016 roku) 

jest jednym z najbardziej popularnych celów podróży 

studentów. Ponieważ miasto jest położone nad Morzem 

Śródziemnym, masz możliwość spędzania swojego wolnego czasu po pracy na plaży. 

Możesz również doświadczyć bogactwa hiszpańskiej kultury. Dodatkowa informacja – 

jedzenie jest tanie, mieszkanie także można znaleźć w przystępnej cenie! 

 Gandawa jest miastem usytuowanym pomiędzy Brukselą, Amsterdamem, Paryżem 

a Brugią. Jest także miejscem, gdzie spotyka się ponad 15 000 studentów w ramach 

Erasmusa. Tutaj nie można się nudzić! 

 Pracując w naszym biurze w Monachium możesz doświadczyć wspaniałej niemieckiej 

kultury, odwiedzić Alpy, udać się na Oktoberfest i rozkoszować się erasmusową 

atmosferą. 

 

coLanguage jest pionierem w branży kursów językowych online.  Nasza platforma  

e- learningowa za cel stawia sobie pomaganie ludziom w nauce języków obcych, oferuje pomoc 

w znalezieniu pracy za granicą i komunikowaniu się z native speakerami. Jednym z głównych 

czynników naszego sukcesu jest połączenie nauczania online w systemie zajęć indywidualnych 

(1x1) wraz  z zajęciami grupowymi. 

 

Więcej informacji na: https://www.colanguage.com/pl 

https://www.colanguage.com/pl


 

      

 

Twoje zadania: 

 tworzenie stron docelowych (landing pages) oraz wykorzystanie metody optymalizacji 

stron internetowych (SEO, wyszukiwanie słów kluczowych, strategia linków reklamowych) 

 tworzenie raportów w Google Analytics 

 tworzenie kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube...) 

 opracowywanie strategii PR- owych 

 pozyskiwanie partnerów biznesowych (B2B i B2C) 

 tworzenie korzystnych  kampanii w AdWords 

 wspieranie zarządu w codziennych działaniach biznesowych 

 

Twój profil: 

 jesteś studentem studiów licencjackich lub magisterskich (lub właśnie ukończyłeś studia) 

 interesujesz się online marketingiem 

 jesteś odpowiedzialny i nastawiony na pracę zorientowaną na poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań 

 posiadasz szeroko rozbudowane kompetencje językowe (w mowie i piśmie) 

 jesteś native speakerem dowolnego europejskiego języka 

 

Co oferujemy: 

 poznanie obszaru online marketingu w bardzo krótkim czasie 

 samodzielną pracę nad projektami 

 wdrażanie nowych inicjatyw w nasze międzynarodowe środowisko biznesowe 

 

Aplikacja i wynagrodzenie 

 czas składania aplikacji: cały rok 

 okres stażu: od 2 do 6 miesięcy  

 godziny pracy: mozliwość pracy na część etatu, elastyczne godziny pracy 

 wynagrodzenie: zmienna sprzedaży i prowizja partnerska 

 możliwość zatrudnienia 

 

Wyślij nam swoje CV i krótki list motywacyjny na: jobs@colanguage.com 

 

 

coLanguage - Connect Europe!  

Czekamy na twoją aplikację! 
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