
OFERUJEMY

OCZEKUJEMY

Wysoko rozwiniętych umiejętności

interpersonalnych,

Bardzo dobrej organizacji pracy,

Elastyczności, przedsiębiorczości,

umiejętności planowania i myślenia

strategicznego,

Gotowości do odbycia kilkumiesięcznego

szkolenia poza miejscem zamieszkania,  

Wysokiej motywacji do pracy w trybie

zadaniowym,

Prawa jazdy kat. B

gwarancję stabilnego zatrudnienia - umowę o pracę bez okresu

próbnego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzenia,

Atrakcyjne wynagrodzenie,

samochód służbowy i nowoczesne narzędzia pracy (m.in. iPad),

bezpłatną, prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny,

kartę MultiSport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia

grupowego dla Ciebie i Twoich bliskich,

duże możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział                               

w interesujących szkoleniach, a także szerokie perspektywy

awansu,

ciekawą pracę w dynamicznym zespole, dużą samodzielność                 

w działaniu i możliwość szybkiego podejmowania decyzji

ZDOBĄDŹ
DOŚWIADCZENIE

W LOGISTYCE
Z FIRMĄ LIDL

oferta dla absolwentów oraz studentów

 III roku i studiów II stopnia

ZGŁOŚ SIĘ do 

biura karier, 

BY POZNAĆ WIĘCEJ

SZCZEGÓŁÓW
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gwarancję stabilnego zatrudnienia - umowę o pracę bez okresu

próbnego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzenia,

Atrakcyjne wynagrodzenie,

samochód służbowy i nowoczesne narzędzia pracy (m.in. iPad)

bezpłatną, prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny,

kartę MultiSport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia

grupowego dla Ciebie i Twoich bliskich,

duże możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział                               

w interesujących szkoleniach, a także szerokie perspektywy

awansu,

ciekawą pracę w dynamicznym zespole, dużą samodzielność                 

w działaniu i możliwość szybkiego podejmowania decyzji

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW ORAZ STUDENTÓW
III ROKU I STUDIÓW II STOPNIA



ZDOBĄDŹ
DOŚWIADCZENIE

W LOGISTYCE Z FIRMĄ LIDL

JEŚLI TYLKO

CHCESZ OTRZYMAĆ SŁUŻBOWE AUTO
I NOWOCZESNY SPRZĘT (M.IN. iPad, iphopne se)

posiadasz prawo jazdy kategorii b

bardzo dobrze organizujesz swoją pracę

umiesz myśleć strategicznie, 
jesteś osobą elastyczną i przedsiębiorczą

ZALEŻY CI NA UMOWIE O PRACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO
 I Z ATRAKCYJNYM WYNAGRODZENIEM

CHCESZ ZACZĄĆ PRACĘ W DYNAMICZNYM ZESPOLE

MASZ WYSOKĄ MOTYWACJĘ DO PRACY W TRYBIE ZADANIOWYM ORAZ
 CHĘĆ SZKOLENIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

ZGŁOŚ SIĘ do Biura karier
BY POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

w związku z powstaniem nowego centrum dystrybucji k. oleśnicy

oferta dla absolwentów oraz studentów III roku i studiów II stopnia


