RABEN

LOGISTICS

dystrybucji

POLSKA

krajowej,

oferuje

międzynarodowej

usługi
oraz

z

zakresu

kompleksowej

Raben zajmuje się obsługą wielu grup produktowych, m.in. artykułów
spożywczych,

FMCG,

kosmetyków,

artykułów

Funkcjonująca od wielu lat stabilna sieć oddziałów ułatwia szybkie i

doświadczenie

bezpieczne przemieszczanie przesyłek, zarówno w oparciu o 35

i pozycja na rynku gwarantują

logistycznych.

Zasoby

jakości

spółki

to

kompleksowych
ok.

3700

zróżnicowane magazyny o pow. ok. 500 tys. m 2

usług

pracowników,
i ponad

lokalizacji

produktów

i

Polsce firma istnieje ponad 25 lat. Zdobyte w tym czasie
najwyższej

oraz

przemysłowych

obsługi logistycznej, a także frachtu morskiego i lotniczego. W

świadczenie

chemicznych

towarów

niebezpiecznych.

w Polsce, jak i o oddziały Grupy Raben w

Europie, w krajach takich jak: Czechy, Estonia, Holandia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy.

3000 nowoczesnych środków transportu.

Program praktyk w Raben
Miejsce pracy: Wrocław |

Program praktyk:





Kierowany do osób uczących się, stojących u progu kariery zawodowej, które poszukują firmy do zrealizowania
obowiązkowych praktyk studenckich
Celem programu jest zapoznanie się z zadaniami wybranego stanowiska, poznanie specyfiki pracy
Umożliwia ugruntowanie wiedzy i skonfrontowanie jej z praktyką biznesową
Możliwy do zrealizowania w działach: Dziale Transportu, Dziale Obsługi Klienta, Dziale Administracji Transportu- Dział
Rozliczeń

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy




Możliwość realizacji ciekawych, ambitnych i pełnych wyzwań zadań
Praktyki w dużej, międzynarodowej Grupie Spółek opartej na wartościach firmy rodzinnej
Pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze

Dołącz do nas jeśli…







Sumiennie wypełniasz swoje obowiązki
Kreatywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów
Chcesz rozwijać zdolności analityczne i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
Lubisz wyzwania
Masz wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
Jesteś odporna/y na stres i pracę pod presją czasu

Cv należy przesyłać na poniższy adres mailowy:
sonia.urbaniak@raben-group.com
Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”

