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GLK Multimedia Sp. z o. o – właściciel marki WeLearning i portalu welearning.pl – jesteśmy młodzi jak Ty, ambitni jak Ty i 

chcemy być sławni i bogaci – jak TY. Tworzymy wyjątkowe rozwiązania e-learningowe, portalowe i wideo dla największych firm w 
Polsce. Lubimy być kreatywni, rozwijać się i tworzyć, więc jeśli chcesz być częścią naszego zespołu to zapraszamy. 

 
Twórca szkoleń e-learning 

 
Miejsce pracy – Łódź 

Wymiar czasu – praktyki/staż dodatkowo płatne 
Szukamy Pozytywnie zakręconych ludzi, dla których praca z komputerem nie jest obca, są dokładni, systematyczni i chcą się 

rozwijać. 

Jeśli potrafisz: 

 Korzystać z programów typu Power Point i Word. 

 Nauczyć się obsługi nowych programów i aplikacji. 

 Pracować w miłej atmosferze, dogodnych godzinach i za dobre wynagrodzenie.                           Czekamy 

To zdecydowanie napisz do nas.                                                                                                                     Na Ciebie!!!! 

Jeśli dodatkowo: 

 Znasz podstawy Photoshop. 

 Znasz podstawy HTML. 

 Masz zacięcie informatyczne – umiesz poszukiwać i znajdować odpowiedzi. 

 Znasz język angielski. 
 
To nie zastanawiaj się dłużej tylko napisz już teraz. 

 
Co z doświadczeniem? 

 Nie musisz go mieć. Szukamy osób z pasją, wiedzą i umiejętnościami, które chcą rozwijać swój talent pod okiem 
profesjonalistów. 

 Nie potrzebne nam tytuły, certyfikaty – ale jeśli zrobiłeś/aś coś ciekawego napisz nam o tym. 

 Jeśli jesteś studentem i masz wolniejsze dni przychodź do nas, zdobywaj doświadczenie i zarabiaj. 

Co zyskasz? 

 Możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia realizując innowacyjne projekty. 

 Możliwość uczestniczenia w projektach dla największych firm w Polsce. 

 Możliwość pracy w firmie, która ma konkretny plan i wizję aby być najlepszym miejscem do pracy w Łodzi. 

osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz przesłania CV lub wiadomości tekstowej na adres: kontakt@welearning.pl (w 
tytule: Twórca szkoleń e-learning) 

Termin zakończenia rekrutacji: 28.02.2016 

prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883)". 
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