
 
innowacyjne rekawice 

do demakijazu
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Spółka Phenicoptere Sp. z o.o., producent i dystrybutor marki GLOV (pl.glov.co), 
innowacyjnych rękawic do demakijażu samą wodą jest jedną z najszybciej 
rozwijających się spółek w Centralnej i Wschodniej Europie wg rankingu Deloitte 
Technology Fast 50 (w 2016r.). Spółka z sukcesem wdrożyła markę GLOV do ponad 
40 krajów. W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko: 

Opis stanowiska:

• analiza i weryfikacja trendów na rynku kosmetycznym
• współtworzenie merytorycznych podstaw do nowych projektów m.in. prezentacji wdrożeniowych  
                    dla Działu Marketingu
• utrzymywanie kontaktu z partnerami naukowymi oraz biznesowymi w zakresie prowadzonych projektów
• składanie zamówień u dostawców i ich research
• wsparcie w wykonywaniu bieżących spraw związanych z rejestracją i uzyskiwaniem zezwoleń  
                    na wprowadzanie nowych produktów na rynek
• wsparcie w kontaktach z innymi działami

Oczekiwania wobec kandydata:

• student min 2 roku studiów
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• zdolności organizacyjne, samodzielność, terminowość i inicjatywa,
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji
• chęć uczenia się nowych rzeczy

Co oferujemy

• praca w młodym, dynamicznym zespole
• praca w międzynarodowym środowisku
• elastyczny czas pracy
• przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów
• podejmowanie wyzwań i przekraczanie własnych granic
• praca w biurze w centrum Warszawy
• dodatkowe korzyści (Medicover, Multisport)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania CV na adres e-mail: 

info@phenicoptere.com

Proszę dodaj do cv klauzulę o zachowaniu poufności
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonej 
przez Phenicoptere sp. z o.o zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.)”. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/ 
Panu prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z 
dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych.
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