
Płatny staż w Smartino  
miejsce pracy: Warszawa, praca 80% w trybie zdalnym 

Firma Smartino – właściciel marki La Millou poszukuje stażysty w dziale IT. 

Jeżeli jesteś osobą, która chce zdobyć doświadczenie w obszarze analityki i interesujesz 

się systemami informacyjnymi zarządzania, lubisz wyzwania i z pasją szukasz odpowiedzi 

na stawiane pytania, to szukamy właśnie Ciebie. Jeśli dodatkowo interesujesz się 

ecommerce i zagadnieniami z szeroko pojętego digitalu, to idealna oferta dla Ciebie. W 

trakcie stażu poznasz procesy w firmie od momentu koncepcji i projektowania nowych 

produktów i kolekcji, po realizację zamówień klientów. Dodatkowo poznasz wiele aspektów 

pracy w organizacji od kadr po finanse i marketing. 

Staż będzie trwał do końca 2021 roku, ale może będziesz chciał/a być częścią naszej 

rodziny La Millou na dłużej. 

  

Zadania, które będziesz realizować na stanowisku to m.in.: 

• wsparcie w organizacji, przepływie i sporządzaniu dokumentacji systemowej w 

procesach 

• obsługa i monitoring działań zespołu developerskiego 

• testowanie aplikacji web pod kątem zgodności z wymaganiami 

• tworzenie use case i mapowanie danych 

• sporządzanie raportów  

• synteza i ekstrakcja danych na potrzeby wdrożenia 

  

Gotowy/a na nowe wyzwania? Prześlij swoje CV jeszcze dziś na adres 

maja.koziol@smartino.pl ! 

Twój niezbędnik, czyli czego oczekujemy od Ciebie: 

• orientacja projektowa i umiejętność pracy w zespole 

• podstawowa znajomość podejścia agile w projektach informatycznych 

• znajomość relacyjnych baz danych i podstawowa wiedza na temat algorytmów 

i struktur danych, znajomość SQL mile widziana 

• bardzo dobra znajomość MS Excel (w tym pivot, vlookup, power query na 

podstawowym poziomie) 

• teoretyczna znajomość systemów klasy ERP 

• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z 

dokumentacją systemu i komunikację z zespołem developerskim pracującym w 

języku angielskim  

• znajomość google analytics 

• mile widziane doświadczenie w pracy z CMS 

• mile widziana znajomość Odoo  

• mile widziana znajomość python lub innego języka skryptowego do pracy z 

danymi  

mailto:maja.koziol@smartino.pl


 

Co oferujemy?: 

 

• elastyczny czas pracy z przewagą pracy zdalnej 

• pracę w firmie, która nie jest korporacją 

• wsparcie doświadczonych współpracowników 

• benefity pracownicze takie jak ubezpieczenie medyczne i grupowe oraz pakiet 

sportowy 

• zniżkę pracowniczą na zakup produktów La Millou 

 

 

Klauzula: 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Syta 78 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem 
e-mail bok@lamillou.com. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 
(według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie 
jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój 
wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś 
wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub 
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś 
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Ponadto Twoje dane osobowe możemy 
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 
z procesem rekrutacji przez są przez okres trzech lat i 6 miesięcy od zamieszczenia 
ogłoszenia. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie 

pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail bok@lamillou.com 


