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Opis pracodawcy

Kuhnle-Tours GmbH
Firma od 1981 roku zajmuje się organizacją wypoczynku nad wodą i czarterem łodzi.
Obecnie flota firmy to ok. 130 łodzi oraz 8 baz czarterowych w Niemczech, Francji i Polsce.
Grupa Kuhnle jest jednym z najbardziej wszechstronnych pracodawców w świecie
żeglarskim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Do zaoferowania ma pracę w stoczni, w
porcie jako technik, w firmie czarterowej, w gastronomii czy pracę handlowca w biurze.
Firma o sobie: “Każdy, kto jest zainteresowany pracą w porcie lub pracą na wodzie i kocha
Pojezierze Meklemburskie, jest we właściwym miejscu.”
www.kuhnle-tours.de

Kształcenie w zawodzie
● Specjalista_tka ds. E-commerce| Kauffrau/-mann im E-Commerce

Liczba miejsc
1

Wymagania
● Wiek od 18 do maks. 35
● Matura
● Średnia ocen w gimnazjum min. 4.0
● Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany
● Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie przed rozpoczęciem nauki: min.
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A ponadto:
• Smykałka do sprzedaży i marketingu
• Znajomość social mediów
• Komunikatywność
• Umiejętność samodzielnej pracy, ale i pracy zespołowej
• Zainteresowanie kontaktami biznesowymi
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Analiza danych
• Mile widziana znajomość języków obcych

Miejsce praktycznej nauki zawodu
Hafendorf Müritz, 17248 Rechlin (sprawdź w Google Maps)

https://glowka-pracuje.eu/kuhnle-tours-gmbh-e/
http://www.kuhnle-tours.de/
https://goo.gl/maps/WtjwPHzvvj12


Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Rechlin

Oferta
• w 1. klasie – 520 € brutto
• w 2. klasie – 640 € brutto
• w 3. klasie – 720 € brutto

UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu Pracy –
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
– rozpoczęcie nauki: sierpień 2022
– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej emerytury.
Do Twoich zadań będzie należeć m.in:
• Koncepcja i dalszy rozwój towarów i usług
• Planowanie i dalszy rozwój kanałów sprzedaży dla e-commerce
• Zarządzanie portalami i sklepami internetowymi
• Marketing internetowy
• Media społecznościowe
• Analiza kluczowych danych

Jako spacjalista_ka w E-commerce odpowiadasz za dobór i tworzenie oraz projektowanie
ofert w kanałach sprzedaży online.

Zajmiesz się projektowaniem i edycją strony firmowej. Poznasz nowoczesne narzędzia IT,
aby analizować kluczowe dane, wysyłać newslettery i dodawać produkty do naszego sklepu
internetowego.
Obszar mediów społecznościowych jest również ważną częścią Twojej edukacji. Dzięki temu
nasi goście i potencjalni klienci mogą zapoznać się z ofertą firmy i bezpośrednio się
skontaktować.

Nauka trwa trzy lata, podczas których współpracujesz z usługodawcami wewnętrznymi i
zewnętrznymi, a także zostaną ci powierzone regulacje prawne. Ponadto samodzielnie
zaplanujesz, zrealizujesz i ocenisz projekty.

Dodatkowo firma oferuje możliwość:
• tymczasowego zakwaterowania
• nabycia patentu
• pływania flotą firmy
• przejęcia przez firmę po udanym ukończeniu kształcenia

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie



Opis zawodu na stronie firmy

Azubis mówią o Ausblildungu w Kuhnle-Tours

Film o zawodzie – sprawdź swój poziom językowy

Chcesz dowiedzieć się:
● jak wygląda harmonogram programu

https://www.kuhnle.jobs/ausweiterbildung/ausbildung/
https://www.youtube.com/watch?v=qSgK3fUmegs&t=13s&ab_channel=KUHNLE-TOURS
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/130926


● jak przebiega nauka
● na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/
https://glowka-pracuje.eu/erika-i-max-mustermann-czy-ich-poznajesz/

