
Začínali jsme jako malý start-up, který kavárnám a restauracím dodával
pokladní systém Storyous na dřevěném stojánku. 

V roce 2021 jsme se spojili s mezinárodním fintech start-upem SaltPay, čím
se nám otevřeli dveře na nové trhy. Pokračujeme tak ve své misi – pomáhat
malým a středním podnikatelům soustředit se na své zákazníky a jejich
spokojenost. 

SaltPay zabezpečí vše ostatní od rutinní administrativy, fakturaci,
optimalizaci skladových zásob, rezervaci objednávek, až po integraci služeb
dalších dodavatelů. 

SaltPay nabízí jednoduchý, funkční a dostupný nástroj pro řízení,
automatizaci a digitalizaci podnikání. 

Od samého začátku jsme byli velmi prozákaznicky orientovaní a teď si ještě
více uvědomujeme, že chceme se svými zákazníky spolupracovat a stavět
produkty, které jim ulehčí podnikání. Jsme inovativní, máme drive a naším
snem je dobývat svět.

Chtěli byste si vyzkoušet jaké to je pracovat v globálním
technologickém start-upu?
Nebojíte se zodpovědnosti a chtěli byste pracovat na vlastním
projektu, který bude mít přímý dopad na naše podnikání?
Chtěli byste přes léto 2023 získat placenou praxi, díky které
získáte mnoho nových zkušeností?

 



Máte chuť a nadšení se s námi učit a rozvíjet se, stejně jako uplatnit své
akademické poznatky z univerzity při vytváření řešení, která nejlépe
vyhovují potřebám našich zákazníků
Nebojíte se dělat chyby
V současné době jste v předposledním nebo v posledním ročníku vysoké
školy (bakalářské nebo magisterské studium)
Jste k dispozici na 10 týdnů v létě 2023 
Máte možnost docházet a pracovat v jedné z našich kanceláří

Možnost pracovat na vlastním projektu v oblasti, která vás nejvíce
zajímá (sales, finance, HR atd.) a učit se od expertů v oboru
Finanční ohodnocení
Flexibilní pracovní dobu, pokud to vyhovuje vám i vašemu týmu
Časté týmové akce a aktivity v kanceláři 
Občerstvení v kanceláři každý den; přátelské, příjemné a neformální
kancelářské prostředí

Co od vás očekáváme?

Co vám nabízíme?

Více informací o této pozici najdete zde: https://bit.ly/3g5d7ku

Pokud vás naše stáž zaujala, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.

Kontaktní osoba: 
Barbora Doubková

e: barbora.doubkova@saltpay.co
tel. +420 731 142 186


