
Drogi Kandydacie,  

Czy wiesz, że w tym tygodniu opublikowaliśmy nowe oferty praktyk?  
Odpowiedz na tę wiadomość jeśli chcesz aplikować na któreś z nowych stanowisk (i spełniasz 
wymagania) oraz... przygotuj się na rozmowę! 
 

Napisz, które oferty najbardziej Cię interesują! 

 
 

Administration, commerce in digital communication, Barcelona  

 

 

Luty 2020 do Czerwiec 2020 | 3 do 6 miesięcy   

Internship of Administration, commerce n digital communication in Barcelona 

 
 

Asystent ds. public relations i rezerwacji, Barcelona  

 

 

Marzec 2020 do Czerwiec 2020 | 2 do 6 miesięcy   

Płatna praktyka asystent public relations imprezy wodne Barcelona 

 
 

Recepcjonista oraz asystent ds PR w 4-gwiazdkowym hotelu na 

wybrzeżu, Tenerife  

 

 

Kwiecień 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Płatna praktyka recepcja PR 4 gwiazdkowy hotel Teneryfa 

 
 

International Business Developer , Sainte Savine  

 

 

Styczeń 2020 do Luty 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Paid internship as international business developer in a consultancy firm 
specialising in export support for SMEs in France 

 
 

Accounting management in an international chain hotel , Ibiza  

 

 

Wrzesień 2020 do Grudzień 2020 | 4  do 6 miesięcy   

Paid internship as accounting management in an international chain hotel  

 
 

Asistente de dirección en empresa de gestoria y traducción, 

Málaga 

 

 

Styczeń 2020 do Kwiecień 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Práctica remunerada como asistente administrativo en empresa de gestoria y 
traducción 

 
 

Gestión de ventas y estrategias comerciales en empresa de 

catering, Barcelona 

 

 

Maj 2020 do Sierpień 2020 | 3 do 6 miesięcy   

Práctica remunerada en Gestión de ventas y estrategias comerciales en 
empresa de catering 

 

Gestión de clientes, Community Manager y E -Marketing, 

Barcelona  

mailto:praktyki@ies-consulting.es


 

 

Styczeń 2020 do Luty 2020 | 3 do 6 miesięcy   

Práctica remunerada en Barcelona en atención al cliente y marketing en 
empresa de apartamentos turísticos 

 
 

Accounting management in an international chain hotel , Ibiza  

 

 

Kwiecień 2020 do Lipiec 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Paid internship as accounting management in an international chain hotel  

 
 

Asistente al cliente Marketing y Comunicación, Barcelona  

 

 

Październik 2019 do Grudzień 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Práctica Administración Comercial Barcelona centro en inmobiliaria.  

 
 

Assistant Events Coordinator in a luxury Events Company, 

Palma 

 

 

Styczeń 2020 do Czerwiec 2020 | 6 do 9 miesięcy   

Paid internship as an Assistant Events Coordinator in a luxury Events 
Company based on the Island of Mallorca.  

 
 

Ventas y atención al cliente en una tienda de una cadena 

internacional de cosmética, Madrid  

 

 

Styczeń 2020 do Luty 2020 | 3 do 4 miesięcy   

Prácticas de ventas y de atención al cliente en una tienda de cosmética y 
bienestar 

 
 

Asystent ds. public relations i rezerwacji, Barcelona  

 

 

Marzec 2020 do Czerwiec 2020 |  2 do 4 miesięcy   

Płatna praktyka asystent public relations imprezy wodne Barcelona 

 
 

Asystent ds. public relations i rezerwacji, Barcelona  

 

 

Marzec 2021 do Lipiec 2021 | 3 do 6 miesięcy   

Płatna praktyka asystent public relations imprezy wodne Barcelona 

 
 

Coordinación de eventos, RRPP, comercial B2B &B2C en cadena 

hotelera, Valladolid 

 

 

Maj 2020 do Sierpień 2020 | 4 do 6 miesięcy   

Practica remunerada como coordinación de eventos/comercial B2B &B2C en 
cadena hotelera termal 

 
 

IES Consulting <new-internships@ies-consulting.es 
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