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Hľadáme praktikantky/praktikantov 

PraktikantInnen gesucht 
 
Náplň práce  
- spolupráca na projektoch 
- dátové rešerše o slovenskom a nemeckom trhu; 
- vytváranie a aktualizácia databáz; 
- spracovanie profilov slovenských a nemeckých firiem; 
- vyhľadávanie vhodných obchodných partnerov na trhu; 
- príprava marketingových materiálov (brožúry, letáky); 
- príprava mailingov; 
- aktívna spolupráca s členmi oddelenia trhového poradenstva, veľtrhov a ďalšieho vzdelávania; 
- príp. podpora ostatných oddelení. 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- dvojjazyčný kolektív; 
- účasť na odborných a spoločenských podujatiach komory; 
- spoznanie procesov v rámci trhového poradenstva a medzinárodných veľtrhov. 

Predpokladaný termín nástupu 
jún 2021 (dlhodobo, nie letná brigáda) 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou, študent vysokej školy (ekonomický smer nie je podmienkou) 

Jazykové znalosti 
Nemecký jazyk – minimálne B1   

Ostatné znalosti 
Hospodárska korešpondencia - základy 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft Excel - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - základy 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita, rýchlosť, otvorenosť, záujem o dianie v hospodárstve 
 
Mzda:  
6 €/h (cca 20h týždenne) 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) podporuje bilaterálne hospodárske vzťahy a 
predstavuje fórum pre nemecké a slovenské firmy. Zároveň je poskytovateľom služieb v oblasti trhového 
poradenstva, nemeckých veľtrhov, duálneho vzdelávania a kurzov ďalšieho vzdelávania. Má viac ako 400 členských 
firiem a je súčasťou siete nemeckých zahraničných komôr (www.ahk.de). 
Bližšie informácie o spoločnosti: https://slowakei.ahk.de  

Výberové konanie  
- CV a krátky motivačný list v nemeckom jazyku s odôvodnením, prečo sa považujete za vhodného kandidáta, zaslať 
na: dranackova@ahk.sk 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. 
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