PROGRAM AMBASADORSKI
FIRMY NUTRICIA
Nutricia Medyczna, lider na polskim rynku żywienia medycznego, zaprasza aktywnych
studentów kierunków medycznych do aplikowania na pozycję Ambasadora NUTRICII
w programie NutriFuture.
NutriFuture to połączenie świata najwyższej jakości żywności medycznej ze światem akademickim.
To program dla studentów, którzy aktywnie działają w swoich środowiskach na uczelni, są odpowiedzialni, komunikatywni i chcieliby zaangażować się we współpracę z NUTRICIA – z firmą, która
cztery razy z rzędu otrzymała tytuł Najlepszego Pracodawcy Roku.
W NUTRICII stawiamy na inspirację i wizję budowania ambitnej przyszłości, otwartość i komunikatywność, aktywność oraz rozwój. Decyzje podejmujemy w trosce o drugiego człowieka, zgodnie
z wewnętrzną filozofią „Best Care”.
Czy to pasuje do Ciebie? Weź udział w NutriFuture i sprawdź!
Co będzie należeć do zadań Ambasadora?
• współpraca z kołami naukowymi, samorządami i mediami uczelnianymi
• współorganizowanie warsztatów i szkoleń (przy wsparciu firmy)
• planowanie i realizacja działań promocyjnych na Uczelni
Co zyskujesz jako Ambasador?
Po pierwsze: doświadczenie, ale również:
• szansę na odbycie płatnego stażu w siedzibie firmy w Warszawie (po ukończeniu programu
ambasadorskiego)
• możliwość bezpłatnego udziału w profesjonalnych kursach i egzaminach z zakresu leczenia
żywieniowego
• pakiet szkoleń wewnątrz firmy
Kiedy i gdzie:
Jako Ambasador:
• rozpoczniesz swoją działalność w programie NutriFuture już w listopadzie (czas trwania do końca
czerwca 2019)
W trakcie programu będziesz zaproszony do udziału w zjazdach szkoleniowych w Warszawie,
gdzie poznasz innych Ambasadorów w Polsce. Pierwsze obowiązkowe szkolenie odbędzie się
9-10 listopada 2018. Drugie obowiązkowe szkolenie planowane jest w terminie 30 listopada –
1 grudnia 2018. Nutricia zapewni dojazd i zakwaterowanie podczas każdego spotkania.

Jak zostać Ambasadorem NutriFuture?
1. Weź udział w I etapie rekrutacji. Zgłoś się do nas ze swoim CV oraz krótką formą autoprezentacji,
którą może być np. krótki filmik (do 2 minut), prezentacja PowerPoint lub inna, dowolna forma.
Daj się poznać. Pokaż, dlaczego chciałbyś być Ambasadorem i być w programie NutriFuture. Swoje
zgłoszenie prześlij do Małgorzaty Bochińskiej na adres: malgorzata.bochinska@nutricia.com.
Załącz oba załączniki (CV oraz autoprezentację) lub umieść te załączniki w sieci i prześlij nam link.
Prosimy również o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest NUTRICIA
Polska Sp. z o.o., Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
2. II etap rekrutacji to rozmowa z wybranymi kandydatami – Ty decydujesz o jej formie: na żywo
w siedzibie firmy w Warszawie, czy też zdalnie z miejsca w którym mieszkasz (Skype lub inne).

Następny krok to oficjalne przyjęcie do Programu NutriFuture jako Ambasador Nutricii – dowiesz
się więcej o naszej firmie, o Twoich zadaniach oraz poznasz pozostałych Ambasadorów.

Ważne daty:
14.10. 2018 (23:59) – ostateczny termin składania zgłoszeń do Programu
9-10.11.2018 – I szkolenie dla Ambasadorów
30.11 - 01.12.2018 – II szkolenie dla Ambasadorów

Kontakt:
Jeśli masz pytania do programu lub aplikacji, pisz śmiało na adres:
malgorzata.bochinska@nutricia.com
Czekamy na Twoje zgłoszenie tylko do 14 października!

