ZARZECKI I WSPÓLNICY

Zarzecki i Wspólnicy jest firmą świadczącą usługi w wysoko specjalistycznym segmencie economic
consulting. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie z zakresu wyceny i finansów przedsiębiorstw,
sporów korporacyjnych oraz doradztwa strategicznego. Ponadto dostarczamy dedykowane
rozwiązania IT z obszaru zarządzania finansami.
Jesteśmy jedną z nielicznych polskich firm posiadających zespół wyspecjalizowany i doświadczony w
krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych. Dysponujemy unikatowym połączeniem
wiedzy akademickiej wynikającej z prowadzenia czynnej działalności naukowej oraz pragmatyzmu i
praktycznego doświadczenia biznesowego, zdobytego w toku realizacji ponad 500 komercyjnych
projektów, w tym kilkudziesięciu z obszaru sporów korporacyjnych oraz szeroko rozumianych
procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pracowaliśmy lub nadal pracujemy zarówno na
rzecz polskich Blue Chipów, spółek niepublicznych, polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych
międzynarodowych spółek niepublicznych, na rzecz polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

.

Oferta stażu na stanowisku

Grafik komputerowy 2D
Miejsce stażu: Szczecin
Region: zachodniopomorskie

Opis stanowiska:
−
przygotowywanie projektów graficznych przy użyciu Adobe Illustartor i Adobe Photohshop
−
obróbka zdjęć;
−
przygotowywanie projektów elementów identyfikacji wizualnej (plakaty, wizytówki, billboardy),
Wymagania:
−
−
−
−
−
−

podstawowa obsługa programu Adobe Illustrator;
podstawowa obsługa programu Adobe Photoshop;
samodzielność;
dobra organizacja pracy;
terminowość, dokładność, wysoka kultura osobista;
motywacja do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy:
−
możliwość odbycia stażu;
−
możliwość zdobywania doświadczenia oraz rozwoju zawodowego;
−
udział w ciekawych projektach,
−
dla najlepszych studentów możliwość odbycia stażu płatnego lub stałego zatrudnienia.
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Grzybowa 19A, 71-487 Szczecin
tel.: +48 (91) 421 49 42
kom.: +48 697 570 880
e-mail: biuro@zarzecki.pl
www: www.zarzecki.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grzybowej 19A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

