
Uczestniczy w bieżącej pracy oddziału oraz projektach,
Poznaje warsztat spedytora – narzędzia, aplikacje, systemy, przepisy, procedury,
Realizuje spedycję krajową i/lub międzynarodową,
Współpracuje z kierowcami i podwykonawcami,
Dba o partnerskie relacje z klientami i przewoźnikami,
Sprawuje nadzór nad samochodami oraz ładunkami,
Dba o optymalizację kosztów,
Prowadzi dokumentację transportowo-spedycyjną,
Rozlicza zlecenia spedycyjne.

Dołącz do naszego zespołu!

STAŻYSTA W DZIALE SPEDYCJI

Czym zajmuje się Stażysta w Dziale Spedycji Colian Logistic?

Sprawdź, jak bardzo do nas pasujesz

Co zyskasz, nawiązując współpracę z Colian Logistic?

Kompleksowy onboarding: indywidualny program adaptacji, feedback, ocena wdrożenia,
Wsparcie mentorskie managerów i zespołu ekspertów z różnych działów,
Jednozmianowy system pracy,
Niezbędne narzędzia pracy (notebook, telefon komórkowy), 
Dogodny parking,
Stabilne miejsce pracy w renomowanej firmie,
Możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu i szansę na dalszą realizację swojej ścieżki kariery,
Program rekomendacji pracowników,
Wewnętrzne programy doceniania,
Benefity: ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną, PPE - pracowniczy program emerytalny,
dofinansowanie wypoczynku, karty sportowej, nauki, szkoleń i kursów językowych, upominki świąteczne
i inne.

Studiujesz na kierunkach TSL,
Posługujesz się programami pakietu MS Office w stopniu dobrym,
Jesteś proaktywny – wychodzisz z inicjatywą,
Sprawnie koordynujesz wiele zadań i dobrze organizujesz sobie pracę,
Myślisz analitycznie – liczby i rozwiązywanie problemów to coś, co lubisz,
Dobrze radzisz sobie w sytuacjach zmiennych, 
Słyszałeś, słyszałaś, że praca w spedycji może przynosić dużo satysfakcji, 
Masz głód wiedzy, determinację do nauki i osobiście chcesz się o tym przekonać!

Lokalizacja: Colian Logistic 
Oddział Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13i

Aplikuj: kariera@colian.com



Zmiana jest częścią rozwoju. 
Zmieniamy się, bo chcemy się rozwijać.

Rozwijamy się, a więc musimy się zmieniać. 
 

GRUPA COLIAN w procesie rebrandingu

Prowadzi kompleksową logistykę dla tych marek oraz klientów
zewnętrznych. Skupia pracowników o różnych talentach 
i kompetencjach, którzy z powodzeniem realizują swoje ambicje
zawodowe. Poznajmy się!

Colian Logistic jest polskim operatorem logistycznym
wchodzącym w skład Grupy Colian, lidera w branży spożywczej,
do której należą marki: Grześki, Goplana, Śliwka Nałęczowska,
Solidarność, Jutrzenka, Hellena i Appetita. 
 

 Poznajmy się!
  www.colianlogistic.pl  

 
Colian Logistic sp. z o.o., 

ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek   

Colian Logistic w liczbach

To ponad dekada aktywnej obecności na rynku usług logistycznych, możliwa dzięki zespołowi ponad 
200 zaufanych i zaangażowanych specjalistów.
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lokalizacji

450
samochodów 
ciężarowych
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usług


