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Pracodawca Bestseller Commerce Poland Sp. z o.o. 

Wydział /Dział Model Booking Team at BESTSELLER Studios 

Adres odbywania praktyki ul. Prosta 40, 72-100 Łozienica k/Goleniowa 

Proponowany termin praktyki Nabór ciągły  

 
PROGRAM PRAKTYKI 

 

Stanowisko Praktykanta/ki Model Booking Intern 

Opis stanowiska,  
zakres obowiązków 

Praktykant/ka, który dołączy do zespołu Model Booking Team  
w studio fotograficznym BESTSELLER Studios będzie 
odpowiedzialny za wsparcie w zakresie m.in. pozyskiwania 
modelek do sesji fotograficznych.  
Do zadań zespołu, a zarazem Praktykanta/ki należy:  

 pośredniczenie i pomoc w wyborze modelek,  

 kontakt z blisko 50 agencjami modelek z całej Europy, 

 kontakt z markami zlecającymi sesje fotograficzne,  

 organizacja i zarządzanie podróżami modelek (zakup biletów 
na podróż, rezerwacja zakwaterowania, przygotowanie planu 
podróży),  

 opieka nad modelkami na planie zdjęciowym,  

 przestrzeganie zasad i norm współpracy z agencjami modelek 
oraz modelkami według wytycznych BESTSELLER Studios, 

 budowanie trwałych relacji z agentami oraz modelkami,  

 rozwiązywanie nagłych problemów logistycznych  
oraz organizacyjnych,  

 współpraca ze wszystkimi działami BESTSELLER Studios. 
 
Praktyka w Studio obejmuje zarówno pracę na miejscu, jak i pracę 
zdalną w elastycznych godzinach dopasowywanych na bieżąco do 
natężenia pracy działu. 

Wymagania wobec Praktykanta/ki 

Wymagania wobec Praktykanta/ki w zakresie wiedzy oraz 
umiejętności:  

 znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 (warunek 
konieczny),  

 umiejętność zarządzania własnym czasem,  

 wysokorozwinięte umiejętności organizacyjne, 

 umiejętność przygotowywania prezentacji i zestawień. 

Pozostałe wymagania wobec Praktykanta/ki  

 komunikatywność,  

 wysoka kultura osobista,  

 otwartość, 
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 elastyczność,  

 umiejętność pracy w zespole,  

 wielozadaniowość,  

 umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu. 
 
Ważnym aspektem jest również zainteresowanie branżą 
odzieżową, fashion, kreatywną. 


