
CO OFERUJEMY NASZYM PRAKTYKANTOM

Chciałbyś zyskać cenne doświadczenie związane z Twoimi studiami? Super! Oferujemy pracę w
naszej szkole językowej na różnych stanowiskach. Poznaj strukturę naszej firmy, możesz zyskać
cenne doświadczenie w wybranym przez Ciebie obszarze, a po odbytych praktykach pozostać z nami
na dłużej!

We wszystkich obszarach oferujemy praktyki dla studentów różnych kierunków. Stanowiska
dedykowane kierunkom między innymi takim jak:

★ Kierunki filologiczne (nauki języków obcych)
★ Zarządzanie
★ Ekonomia
★ Administracja
★ Nauki społeczne
★ MSG
★ Biznes
★ Finanse i rachunkowość
★ Turystyka
★ Psychologia
★ Planowanie
★ Socjologia
★ Marketing
★ Analiza finansowa / biznesowa
★ Ekonometria
★ HR
★ Coaching i dowodzenie



★ Zarządzanie projektami

STANOWISKO OPIS - CO BĘDZIESZ ROBIŁ JAKIE ZYSKASZ UMIEJĘTNOŚCI

LEKTOR
JĘZYKÓW
OBCYCH

➔ prowadzenie kursów językowych online języka
angielskiego, niemieckiego, włoskiego,
hiszpańskiego, francuskiego, norweskiego,
szwedzkiego, portugalskiego, chorwackiego,
duńskiego, niderlandzkiego, ukraińskiego.

➔ przyjmujemy praktykantów mających chęci do
nauczania z minimalną znajomością języka B2

➔ umiejętności dydaktyczne i
nauczycielskie

➔ pracy z ludźmi na różnych
poziomach, o różnych
oczekiwaniach i w różnym
wieku

➔ wyższy poziom znajomości
języka

➔ znajomość LangLion

METODYK ➔ kontrola jakości prowadzonych zajęć online
według wytycznych

➔ mentoring lektorów
➔ opcjonalne prowadzenie szkoleń dla lektorów

➔ umiejętności menedżerskie i
coachingowe

➔ umiejętności z zakresu
metodyki

PLANISTA ➔ obsługa klienta i lektora (mailowa, telefoniczna,
SMSowa, messengerowa)

➔ rozwiązywanie nietypowych problemów
kursantów

➔ wprowadzanie do systemu ewidencji klientów i
dbanie o ogólny porządek w bazie danych

➔ uzgadnianie zapisów i tworzenie grup, planów
➔ obsługa rozliczeniowa (faktury itp.)
➔ praca na arkuszach, w systemie Langlion i

facebooku

➔ umiejętności komunikacyjne
➔ znajomość potrzeb i

oczekiwań klienta i lektorów
➔ sprawne rozwiązywanie

konfliktów
➔ umiejętności planistyczne i

analityczne
➔ znajomość Langlion,

facebook, worktime,. narzędzi
Google Workspace tj. excel
itp.

REKRUTER
(HR)

➔ szukanie pracowników
➔ przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
➔ ocena i wdrożenie kandydata

➔ umiejętność przeprowadzania
rozmów rekrutacyjnych

➔ umiejętność oceny kandydata

MARKETING ➔ prowadzenie profilu na instagramie i tik-toku
➔ prowadzenie fanpage i grupy na facebooku
➔ nawiązywanie współpracy i przygotowywanie

ofert
➔ kontakt z naszymi partnerami
➔ tworzenie materiałów promocyjnych
➔ ulepszanie strony internetowej
➔ prowadzenie bloga i newslettera
➔ prowadzenie kampani google ads oraz na

tik-toku
➔ organizowanie webinarów i wydarzeń

promocyjnych
➔ realizacja Twoich pomysłów na sprawny

marketing

➔ umiejętności prezentacyjne
➔ tworzenia wartościowego

kontentu
➔ umiejętności komunikacyjne
➔ lepsza kreatywność
➔ znajomość programów takich

jak canva, wix, lightroom,
inshot.

➔ znajomość prowadzenia
social media

➔ umiejętności copywritera
➔ prowadzenie kampanii google

ads i tik-tok

Analiza Danych ➔ sporządzanie i analiza raportów tj. raport
rezygnacji, nowych zapisów, rentowności,
scorecard, jakości usług itp.

➔ przedstawienie danych liczbowych za dane
okresy

➔ lepsza znajomość excela,
funkcji, tabeli przestawnych
itp.

➔ analiza danych liczbowych i
wyciągnięcie stosownych



➔ analiza jakości podejmowanych decyzji na
podstawie zbioru danych liczbowych

➔ cenotwórstwo

wniosków
➔ umiejętności analityczne
➔ umiejętności z zakresu

rachunkowości zarządczej i
analizy finansowej

KSIĘGOWOŚĆ
I KADRY

➔ wprowadzanie wyciągów dziennych
➔ księgowanie faktur kosztowych
➔ wystawianie faktur sprzedażowych
➔ sporządzanie i księgowanie utargu

miesięcznego
➔ księgowanie listy płac
➔ rozliczanie lektorów
➔ obsługa ZUS

➔ umiejętność sporządzania
tabeli przestawnych

➔ umiejętności rachunkowe i
finansowe

➔ znajomość programu
księgowego ifirma i programu
do rozliczeń ZUS

Na początku zostaniesz przez nasz przeszkolony. Zostanie Ci przydzielony osobisty mentor.
Pierwsze tygodnie współpracy upłyną w atmosferze uczenia się przez Ciebie Twojego
stanowiska. HIPERkursy jako firma dynamicznie się rozwija, co oznacza, że ten zakres
obowiązków z czasem będzie ewoluował, ale o wszystkim będziesz informowany na bieżąco i
we wszystko zostaniesz wdrożony.

WARUNKI PRACY:

● Ważna informacja: szukamy osoby najlepiej do długoterminowej współpracy. Pracujemy
w bezstresowej atmosferze, a menadżerką jest Paula. Jeśli nasza współpraca przejdzie
pomyślnie po odbyciu praktyk zaprosimy Cię do dalszej współpracy na płatnych
warunkach zatrudnienia.
● Godziny pracy: (pon-pt) od 9 do 17:00.
● Praktyki są bezpłatne.
● Dobre wyniki pracy są nagradzane benefitami.
● Wystawiamy zaświadczenia o praktykach.

BENEFITY DLA STANOWISKA W ADMINISTRACJI

PRACA ZDALNA

TELEFON DLA PLANISTY (opcjonalne)

MONITOR DLA PLANISTY (opcjonalne)



Książka rozwojowa

DARMOWY KURS JĘZYKOWY GRUPOWY

DARMOWY DOSTĘP DO SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH

DEDYKOWANY PLAN ROZWOJOWY Z PAULĄ

DODATEK PODCZAS INTEGRACJI (PŁATNY NOCLEG)

PIZZA

PREZENT NIESPODZIANKA OD PAULI



ZOBACZ Z KIM BĘDZIESZ PRACOWAĆ: https://www.hiperkursy.pl/lektorzy
PRZECZYTAJ O NAS: https://www.hiperkursy.pl/o-nas

PRZYSZŁOŚĆ FIRMY I TWOJEJ ROLI W NIEJ:

Dzisiaj HIPERkursy to ponad 55-osobowy zespół. W najbliższych kilku latach planujemy
powiększyć go jeszcze bardziej. To, że dołączysz do nas teraz jako praktykant nie oznacza, że
zawsze nim będziesz. Możesz sprawdzić się w wielu obszarach!

WARTOŚCI HIPERkursów:

POMYSŁOWOŚĆ - realizujemy Twoje pomysły na rozwój.
LOJALNOŚĆ - wszelkie problemy i niedogodności zawsze konsultujemy w teamie.
SUMIENNOŚĆ - wywiązujemy się dobrze z powierzonych zadań.
DECYZYJNOŚĆ - w obszarze swoich obowiązków podejmujemy decyzje samodzielnie, a “te
większe” konsultujemy z innymi.
INDYWIDUALNOŚĆ - do każdej osoby podchodzimy indywidualnie..

Jeśli jesteś zainteresowana/ny podjęciem praktyk w naszej firmie zapraszamy do kontaktu z
osoba rekrutująca Mają Nowicka! :)
❖ e-mail: rekrutacja@hiperkursy.pl
❖ nasz messenger: https://m.me/hiperkurs

https://www.hiperkursy.pl/lektorzy
https://www.hiperkursy.pl/o-nas
mailto:rekruter@hiperkursy.pl
https://m.me/hiperkurs

