Regulamin procesu rekrutacji do programu Wakacyjna Akademia Tygrysa 4.0 Influencer
Marketing

Etap 1 – zgłoszenie do Akademii Tygrysa
Etap 2 – bezpłatny udział w Warsztacie Influencer Marketing (będącego pierwszym elementem
Akademii) dla 30 osób wyłonionych w procesie zgłoszenia
Etap 3 – udział w procesie rekrutacji (będącego drugim elementem Akademii)
Etap 4 – współpraca z Tigers przez okres 3-miesięcy
Absolwenci Akademii mogą otrzymać propozycję podjęcia pracy w Tigers na stanowiskach
adekwatnych do reprezentowanych kompetencji.

Warunkiem zakwalifikowania się do Wakacyjnej Akademii Tygrysa są:
•
•

Pomyślne przejście procesu zgłoszenia i procesu rekrutacji
dostępność uczestników we wskazanych przez Tigers terminach oraz realizacja działań –
zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Etap 1 – zgłoszenie do Wakacyjnej Akademii Tygrysa
•

•

Aby wziąć udział w programie Wakacyjnej Akademia Tygrysa należy przesłać zgłoszenie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu zgłoszenia
(https://form.typeform.com/to/wLHYWWwU?typeform-source=tigers.pl)
Spośród przesłanych zgłoszeń wyłonione zostanie 30 osób do udziału w Warsztacie
Influencer Marketing.

Etap 2 - Warunki uczestnictwa w Warsztacie Influencer Marketing
•
•
•
•

30 zakwalifikowanych osób weźmie darmowy udział w cyklu szkoleń z Ekspertami Tigers
realizowanymi w dniach 7-8.07.2022.
Pierwszy dzień to zajęcia wykładowe w godzinach 09:00 – 17:00, drugi dzień to zajęcia
wykładowe w godzinach 9:00-12:00
Po drugim dniu szkolenia uczestnicy otrzymują zadanie domowe do wykonania do godz.
24.00 tego samego dnia.
Wykonanie zadania jest warunkiem uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych.

Etap 3 – rekrutacja do dalszych etapów Wakacyjnej Akademii Tygrysa
•
•
•

Proces rekrutacji obejmuje 3 rozmowy rekrutacyjne z wybranymi członkami zespołu Tigers
zorganizowane w dniu 14.07.2022 w godz. 13.00 – 16.00
Po rozmowach członkowie zespołu Tigers wybiorą najbardziej wyróżniających się
uczestników biorąc pod uwagę przebieg rozmowy oraz wykonane zadania domowe
Informacja zostanie przekazana wybranym uczestnikom telefonicznie

Etap 4 – Współpraca - Akademia Tygrysa

•

•
•
•

Okres próbny z Tigers trwa 3 miesiące. W tym czasie uczestnicy otrzymują wynagrodzenie
miesięczne w wysokości 5000 PLN (w zależności od umowy netto/brutto). Są dostępni dla
Tigers przez 5 dni w tygodniu, od 10.00 do 16.00. Staż składa się z nauki (dedykowane
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, shadowing, współpraca ze specjalistami Tigers) oraz
pracy (wykonywanie zadań indywidualnych na rzecz klientów Tigers, wykonywanie zadań
zespołowych na rzecz klientów Tigers). Przez cały czas uczestnicy mają wsparcie opiekuna
Akademii.
Okres próbny rozpoczyna się 01.08.2022 i trwa do 31.10.2022
Okres próbny objęty jest osobną umową podpisywaną między uczestnikiem a Tigers.
Po próbnym okresie współpracy najlepsze osoby, wybrane przez Tigers, otrzymają
bezterminową ofertę pracy –na warunkach i zgodnie z poziomem stanowiska adekwatnym
do ich doświadczenia, wiedzy i performance podczas stażu.

Warunki udziału w Akademii Tygrysa
•
•
•

•

Osoby zobowiązują się do udziału w całości Akademii: Warsztat Influencer Marketing +
proces rekrutacji + okres próbny + gotowość do podjęcia pracy.
Uczestnictwo jest darmowe pod warunkiem udziału w każdej z części do której kandydat
zostaje zaproszony przez Tigers
Przerwanie udziału na jakimkolwiek etapie Wakacyjnej Akademii Tygrysa 4.0 Influencer
Marketing (Warsztat Influencer Marketing - udział w szkoleniu, wykonanie zadania
domowego oraz udział w rozmowie rekrutacyjnej ) – oznacza rezygnację uczestnika. W takiej
sytuacji uczestnik ponosi koszt 2500 PLN netto, bez względu na etap w jakim przerywa swój
udział w Akademii.
Kwotę należy przelać na wskazane przez Tigers konto w terminie 7 dni od rezygnacji z udziału
w programie.

