
 

 

 

 

 

TREND jest bezpłatnym miesięcznikiem o sztuce inwestowania. Główne tematy poruszane na 
łamach miesięcznika to giełda, rynki towarowe, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, 
elementarz inwestora, wywiady ze znanymi postaciami świata nauki i finansów, analiza 
techniczna i fundamentalna, finanse osobiste oraz nieco luźniejsze tematy związane z 
inwestowaniem i biznesem. Naszą misją jest propagowanie wiedzy ekonomicznej, finansowej 
oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości.  

Nasza strona internetowa to: www.gazetatrend.pl 

W związku z dynamicznym rozwojem czasopisma oferujemy moŜliwość współpracy w 
formie bezpłatnych praktyk na stanowisku 

PRACOWNIK DZIAŁU PUBLIC RELATIONS 

Osoba na stanowisku praktykanta/ki będzie odpowiedzialna za: 
- poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi 
- koordynacja współpracy z wybranymi partnerami 
- promocję pisma  
 
Nasze oczekiwania: 
- zainteresowanie marketingiem i PR 
- podstawowa wiedza o rynku wydawniczym i kampaniach promocyjnych 
- umiejętność kreatywnego myślenia 
- komunikatywność 
 
Oferujemy: 
- współpracę w młodym, dynamicznym zespole 
- moŜliwość zdobycia pierwszych praktyk w ww. dziedzinie 
- elastyczne godziny pracy/ moŜliwość połączenia praktyk ze studiami/pracą 
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na 
adres rekrutacja@gazetatrend.pl. W tytule maila proszę wpisać stanowisko, o jakie się 
Państwo ubiegają. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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formie bezpłatnych praktyk na stanowisku 

PRACOWNIK DZIAŁU MARKETINGU 

Osoba na stanowisku praktykanta/ki będzie odpowiedzialna za: 
- nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi reklamodawcami 
- dbałość o stałych klientów/partnerów Trendu 
- przygotowywanie kampanii reklamowych 
- tworzenie treści reklamowych, plakatów, broszur 
- research w Internecie 
 
Nasze oczekiwania: 
- zainteresowanie marketingiem 
- komunikatywność 
- umiejętności negocjacji 
- zdolności prezentacyjne 
 
Oferujemy: 
- współpracę w młodym, dynamicznym zespole 
- moŜliwość zdobycia pierwszych praktyk w ww. dziedzinie 
- elastyczne godziny pracy/ moŜliwość połączenia praktyk ze studiami/pracą 
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GRAFIK/RYSOWNIK 
 

Osoba na stanowisku praktykanta/ki będzie odpowiedzialna za: 
- tworzenie rysunków ukazujących się w wydaniu papierowym miesięcznika 
- kształtowanie wizualnej strony Trendu i strony internetowej 
- projektowanie ulotek/plakatów/broszur reklamowych 
 
Nasze oczekiwania: 
- zdolności rysownicze 
- kreatywność 
- znajomość obsługi programów graficznych 
 
Oferujemy: 
- współpracę w młodym, dynamicznym zespole 
- moŜliwość zdobycia pierwszych praktyk w ww. dziedzinie 
- elastyczne godziny pracy/ moŜliwość połączenia praktyk ze studiami/pracą 
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DZIENNIKARZ 
 

Osoba na stanowisku praktykanta/ki będzie odpowiedzialna za: 
- pisanie tekstów o tematyce ekonomicznej na zlecenie 
- opiekę nad stałymi działami miesięcznika (np. Ring Ekonomiczny, Inwestor po Godzinach) 
 
Nasze oczekiwania: 
- zainteresowanie dziennikarstwem 
- znajomość zagadnień ekonomiczno-finansowych 
- łatwość pisania tekstów 
 
Oferujemy: 
- współpracę w młodym, dynamicznym zespole 
- moŜliwość zdobycia pierwszych praktyk w ww. dziedzinie 
- elastyczne godziny pracy/ moŜliwość połączenia praktyk ze studiami/pracą 
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KOORDYNATOR DYSTRYBUCJI 
 

Osoba na stanowisku praktykanta/ki będzie odpowiedzialna za: 
- kontakt z partnerami Trendu 
- nadzór nad obowiązkową wysyłką miesięcznika 
 
Nasze oczekiwania: 
- dobra organizacja 
- punktualność, niezawodność 
- komunikatywność 
- obsługa podstawowych narzędzi Office 
 
Oferujemy: 
- współpracę w młodym, dynamicznym zespole 
- moŜliwość zdobycia pierwszych praktyk w ww. dziedzinie 
- elastyczne godziny pracy/ moŜliwość połączenia praktyk ze studiami/pracą 
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na 
adres rekrutacja@gazetatrend.pl. W tytule maila proszę wpisać stanowisko, o jakie się 
Państwo ubiegają.  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 


