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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 Operations Team Intern 

Opis stanowiska,  
zakres obowiązków 

Praktykant/ka, który dołączy do zespołu Operations Team w studio 
fotograficznym BESTSELLER Studios będzie odpowiedzialny za 
wsparcie organizacji produkcji sesji fotograficznych.  

Do zadań zespołu Operations Team, a zarazem Praktykanta/ki 
należy:  

 planowanie sesji zdjęciowych na poziomie miesięcznym  
i tygodniowym,  

 pozyskiwanie informacji o fotografowanych kolekcjach  
i poszczególnych produktach od marek zlecających sesje 
zdjęciowe,  

 śledzenie i nadzorowanie dostaw produktów  
do sfotografowania,  

 śledzenie drogi produktów wewnątrz studia (logistyka 
wewnętrzna),  

 monitorowanie poszczególnych etapów produkcji 
fotograficznej (dostawa i przygotowanie produktów, sesja 
zdjęciowa, retusz zdjęć, kontrola jakości zdjęć, transfer zdjęć), 

 aktualizowanie baz danych produktów, 

 udzielanie informacji zwrotnych markom, 

 opracowywanie raportów. 

Wymagania wobec Praktykanta/ki 

Wymagania wobec Praktykanta/ki w zakresie wiedzy oraz 
umiejętności:  

 znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1 (warunek 
konieczny), 

 wiedza na temat logistycznej obsługi klienta, 

 umiejętność rozwiązywania problemów logistycznych, 

 wiedza dotycząca towaroznawstwa i materiałoznawstwa,  
w tym własności i właściwości towarów,  

 podstawowa umiejętność obsługi komputera (pakiet MS 
Office, Google Sheets), 

 umiejętność budowania trwałych relacji z klientami, 

 umiejętność zarządzania projektami logistyki zewnętrznej 
oraz wewnętrznej.  
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Pozostałe wymagania wobec Praktykanta/ki:  

 komunikatywność  

 wysoka kultura osobista 

 otwartość 

 elastyczność 

 umiejętność pracy w zespole 

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


