Milý studente, milý absolvente,

touto cestou bychom ti rádi představili Red Bull Graduate Programme, který je zde už po čtvrté.
Jedinečná 18-ti měsíční stáž, postgraduální forma studia.
Šanci mají čerství absolventi po dokončení vysokoškolského studia (minimálně první stupeň
vysokoškolského studia).
Mohou nabrat pracovní zkušenosti ve společnosti Red Bull v rámci Evropy, stejně tak i na centrále.
Po úspěšném absolvování mají možnost uplatnění se v našem pracovním kolektivu! 

VÍTE CO JE RED BULL graduate PROGRAMME?
Od Red Bull se očekává, že zajistí nejen krátkodobé výsledky (Business Planning), ale že se i dlouhodobě
udrží ve vysokých číslech úspěšnosti v rámci značky, prodeje, povědomí, byznysu.
I proto se vyvinul program zaměřený na mladé, talentované a angažované lidi. Česká a Slovenská Republika
se do tohoto programu pro rok 2015 zapojila ve stejnou dobu. Dáváme tím šanci čerstvým absolventům
nabrat zkušenosti a po úspěšném absolvování 18ti měsíců pracovat v našem kolektivu, případně v rámci jiné
země, kde Red Bull působí, stejně jako vybudovat z našeho pracovního kolektivu silný nadčasový tým.

MOŽNOSTI JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ RED BULL Graduate PROGRAMME JSOU TYTO:
o Chtěl by ses stát součástí Red Bull Graduate Programme v rámci Čech a Slovenska? Otvíráme
pozici Trainee do oddělení FINANCÍ!
Pro rok 2015 jsme projevili, jako Red Bull CZ.SK,zájem obsadit pozici Trainee se zaměřením na Finance. Po
dobu 18 ti měsíců má trainee šanci nabírat nezaplatitelné zkušenosti v oblasti v první řade v oblasti data
quality management (kontrola profitability zákazníka, interní program business intelligence, atd.)
Poznat tak jeden ze základních kamenů fungující společnosti. A to vše v rámci spolupráce a pod vedením
specialistů v oblasti financí.
o Chceš se stát součástí Red Bull Graduate Programme v rámci Evropy?
Přes stránku Red Bull Graduate Programme si můžete vybrat své zaměření a následně zareagovat na krajinu,
o kterou byste měl / a zájem http://www.redbullgraduateprogramme.com/cz/cs
o Chceš zareagovat?
- Potřebuješ mít dokončený minimálně 1. stupeň vysokoškolského vzdělání (BC. titul) + umět anglicky na
minimálně Upper Intermediate úrovni
- Možnost přihlásit se, stejně tak jako informace o programu, jsou
zde: http://www.redbullgraduateprogramme.com/sk/sk
- Zareagovat je potřeba nejpozději do 19.10. 2014 !!!

