
 

 
   
   

 
                                                                                                  

   
Zapraszamy na www.aluwind.com  w celu uzyskania dalszych informacji. 

 
 
 
 
 
 
 

Płatny Staż w Dziale Logistyki 
 

Aluwind Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji mechanicznych innowacji oraz rozwiązań logistycznych dla 
klientów działających w branży wiatrowej, zarówno lądowej, jak i morskiej. Poprzez nasze nowoczesne zakłady 
produkcyjne, silne kompetencje techniczne, jak również stały nacisk na elastyczność i jakość, jesteśmy uznawani za 
profesjonalnego i niezawodnego partnera, który zapewnia swoim klientom najlepsze możliwie produkty i rozwiązania. 
Mamy ściśle określoną strategię rozwoju, której głównym założeniem jest stały rozwój kompetencji naszych 
pracowników, a także ciągłe doskonalenie procesów i procedur. Ponadto, Aluwind jest spółką zależną duńskiej Grupy 
Kapitałowej Alumeco, najbardziej skonsolidowanej duńskiej międzynarodowej grupy kapitałowej. 
 

 

Wykwalifikowani profesjonaliści  

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: Stażysty w 

Dziale Logistyki. Głównym zadaniem na tym stanowisku jest 

wsparcie Kierownika Działu Logistyki w kwestiach 

dotyczących organizacji transportu i sprawnego przepływu 

produktów w Aluwind. 

 

Ponadto do głównych zadań należy: 

• Organizacja transportu wyrobów gotowych do klienta 
zagranicznego; 

• Ocena dostawców usług transportowych; 

• Kontrola kosztów związanych z usługami 
transportowymi; 

• Ewidencja i kontrola potwierdzonych dokumentów 
transportowych; 

• Współpraca z działami wewnętrznymi firmy 
(Sprzedażą, Planowaniem, Produkcją, Jakością, etc.); 

• Śledzenie zleceń produkcyjnych gotowych do wysyłki; 

• Aktywne reagowanie i współpraca z produkcją; 

• Wkład w inwentaryzację zapasów magazynowych; 

• Wsparcie działań związanych ze standaryzacją; 

• Udział w procesie rozwiązywania problemów; 

• Inicjowanie ulepszeń procesów i procedur. 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Komunikatywnej znajomości języka angielskiego; 

• Bardzo dobrej znajomości programów MS Office, 

szczególnie MS Excel; 

• Szeroko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych 

w zakresie komunikacji i współpracy z innymi; 

• Dobrej organizacji pracy własnej i zaangażowania; 

• Umiejętności analitycznych i logicznego myślenia. 

 
 
 
 
 

 
 

Oferujemy 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę 

o pracę na czas określony w pełnym wymiarze godzin 

w międzynarodowym, dynamicznym zespole. 

• Bardzo dobre i komfortowe warunki pracy, przyjemną 

atmosferę pracy w nowopowstałym obiekcie. 

• Niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w rozwijaniu 

odnoszącego sukcesy zakładu produkcyjnego położonego 

na Bielanach Wrocławskich. 

• Pracę w firmie skupiającej się na ciągłych ulepszeniach 

i optymalizacjach zgodnie z naszymi wartościami.  

• Szkolenia w celu zapewnienia rozwoju kompetencji oraz 

podniesienia kwalifikacji naszych pracowników, w tym 

możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku SAP. 

 

 

Prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem 

  

hr-pl@aluwind.com 

 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie 

następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U. z 2002 roku, nr. 

101, pozycja 926 wraz z kolejnymi zmianami 
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