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Praktyki w dziale Logistyki 

 
SZUKASZ POLA DO POZYTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH ? 

 
Firma Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. skupia wokół siebie ludzi, dla których wyzwaniem jest tworzenie 

otaczającej rzeczywistości. Wierzymy, że to właśnie ludzie z ich profesjonalizmem i chęcią rozwoju 
stanowią o sile naszej firmy. Kierujemy się zasadami prawości i uczciwości budując partnerskie relacje 

w biznesie. Obecnie poszukujemy praktykantów do działy logistyki 
 

Miejsce praktyk: Legnica 
Twoja rola: 
 

 aktualizacja baz danych działu logistyki 

 przygotowywanie raportów na potrzeby działu logistyki  

 uzupełnienia zleceń transportowych w nowoczesnym systemie informatycznym 
 
Jeśli: 

 Jesteś uczniem/studentem (kierunku logistycznego, ekonomicznego, rolniczego; pokrewnego 

)  

 Angażujesz się w wykonanie powierzonych zadań  

 Jesteś entuzjastycznie nastawiony na nowe doświadczenia 

 Masz łatwość nawiązywania kontaktów 

DOŁĄCZ DO NAS! 
 
Co oferujemy? 

1. Zdobycie Pierwszego doświadczenia, rozwój umiejętności i uzyskanie kompetencji 

zawodowych przydatnych w dalszej karierze zawodowej  

2. Codzienną naukę w kulturze otwartości i dzielenia się wiedzą  

3. Elastyczny czas odbywania praktyk (od 2 tygodni do 3 miesięcy) 

4. Zapoznanie się z nowoczesnych narzędziami wykorzystywanymi w logistyce  

5. Możliwość uzyskania merytorycznej pomocy i narzędzi do pisania prac dyplomowych 

na podstawie firmy 

6. Certyfikat odbycia Praktyk wraz z opinią nt. pracy Praktykanta. 

7. Zakończenie Praktyki może zakończyć się podpisaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Praktykanta w celu pierwszeństwa w rekrutacjach prowadzonych przez firmę – 

wraz z referencjami od Opiekuna Praktyk – szansa dalszej współpracy z firmą Osadkowski-

Cebulski sp. z o.o.  

 

  Praktyki są nieodpłatne. 

Więcej informacji nt. praktyk na stronie: 

https://www.osadkowski-cebulski.pl/ w zakładce ‘Kariera’. 

 

  

https://www.osadkowski-cebulski.pl/kariera/aktualne-oferty-pracy/

