Poszukujemy asystentów projektantów szkoleń
Jesteśmy ludźmi, którzy łączą technologie informatyczne i metodykę projektowania szkoleń.
Tworzymy rozwiązania e-learningowe i w ten sposób pomagamy pojedynczym
pracownikom, zespołom i organizacjom rozwijać się i osiągać cele. Pracujemy dla dużych
klientów biznesowych. Projektujemy i realizujemy szkolenia e-learningowe, platformy
i zapewniamy wsparcie tysiącom uczestników naszych szkoleń.
Istotną częścią projektów e-learningowych jest projektowanie, montaż i testowanie
szkoleń. Wykorzystujemy do tego kilka specjalistycznych programów. Ważna jest dla nas
dokładność, uważność, wrażliwość estetyczna i odrobina kreatywności.
Jeżeli:
chcesz wziąć udział w projektach, które rozwijają kompetencje innych ludzi,
chcesz pomóc naszym projektantom, a przy tym poznać nasze metody pracy i podejście
do realizacji projektów,
dołącz do naszego zespołu jako praktykant!
Na praktyki zapraszamy studentów drugiego i wyższych lat studiów. Kierunek studiów
nie ma dla nas znaczenia. Pracowali i pracują z nami ludzie, którzy studiowali filozofię,
ekonomię lub kierunki inżynierskie.
Praktyki trwają 2 tygodnie. Ten okres jest bezpłatny. Po tym czasie możesz ocenić, czy
chcesz związać się z nami jako współpracownik. My również dokonujemy takiej oceny. Jeżeli
po obu stronach decyzja jest pozytywna, to droga do dalszej współpracy jest otwarta.
Wyślij do nas swoje CV i list motywacyjny. Napisz w nim, jakie Twoje silne strony,
doświadczenia, wiedzę lub zainteresowania mógłbyś wykorzystać w pracy w naszym zespole
i dlaczego właśnie te.
Dokumenty wyślij na adres: llidero@llidero.com
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.llidero.com
Obiecujemy, że potwierdzimy otrzymanie Twojego maila.
Możliwe jednak, że nie zaprosimy Cię do kolejnego etapu. Nie musi to oznaczać, że nie pasujesz do naszego
zespołu. Może się zdarzyć, że rekrutacja w międzyczasie zakończy się. Możliwe, że wydarzy się coś co zmieni
nasze plany. Jeżeli tak się stanie, wybacz nam brak odzewu. Nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować, czy
odpowiedzieliśmy wszystkim. Dlatego umówmy się, że jeżeli nie odpowiemy w ciągu 5 dni roboczych,
oznacza to, że nie zaprosimy Cię do kolejnego etapu.
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