
 

 
Zalando Lounge to internetowy klub zakupowy, zajmujący się sprzedażą produktów 

luksusowych marek odzieżowych oraz artykułów lifestylowych w 13 krajach Europy. 

Członkom naszego klubu oferujemy codzienne, ograniczone czasowo kampanie 

sprzedaży z rabatami do 75% zniżki od zalecanej ceny detalicznej.  

 

Zalando Lounge to jednak o wiele więcej niż zniżki. Naszą silną stroną jest solidne 

doświadczenie w branży modowej i znajomość trendów: od popularnych marek, 

poprzez niszowe reprezentowane przez niezależnych projektantów, aż po marki 

międzynarodowe oraz luksusowe. Dbamy o to, by wyjść naprzeciw gustom modowym 

wszystkich naszych klientów, którzy szukają najlepszych produktów w najlepszych 

cenach.  

 

Współpracując z naszymi partnerami, jesteśmy pionierami w zakresie innowacyjnego 

łańcucha dystrybucji, dostaw oraz procesów produkcyjnych, oferując skuteczne i 

inteligentne rozwiązania, tworząc nowy i wygodny sposób na robienie zakupów oraz 

nowy model sprzedaży. 



 

 

Praktyka w Dziale Bezpieczeństwa i Zapobiegania Stratom 
Miejsce pracy: Ameryka k. Olsztynka 

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:  

 

● Student/ Studentka szkoły wyższej - preferowane kierunki: administracja, prawo, 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

● Znajomość pakietów biurowych Microsoft Office 

● Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

● Umiejętność komunikacji i pracy w zespole 

 

ZADANIA: 

 

● Przestrzeganie ustalonego harmonogramu praktyk i wykonywanie zadań 

zleconych przez opiekuna praktyki  

● Wsparcie administracyjne w realizacji bieżących zadań Security and Loss 

Prevention Managera. W tym mi.in przygotowanie dokumentacji technicznej  

w ramach uzgodnionego zakresu, sprawdzanie kompletności i prawidłowości 

dokumentacji, udział w sporządzaniu notatek, maili, sprawozdań, stosowanie  

i przestrzeganie wszystkich procedur  

 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: 

 

● Możliwości zdobycia cennych doświadczeń w międzynarodowej firmie  

● Przyjazna atmosfera w pracy i szacunek dla indywidualności 

● Możliwość współpracy ze zmotywowanym międzynarodowym zespołem, który 

zawsze będzie Cię wspierał i inspirował do działania. W Zalando nie znajdziesz 

chwili by się nudzić!  
Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: przemyslaw.zera@zalando.pl 

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zalando Lounge 

Logistics Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowanie przeze mnie stanowisko.” 

 


