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Co oferujemy? 

Oferujemy program praktyk w firmie Agrobud BHP S.A., czyli w jednej ze spółek Grupy Impel, 

zajmującej się produkcją i dystrybucją szerokiego wachlarza środków ochrony osobistej  

oraz produktów utrzymania czystości.  

Podczas praktyk, dzięki stałej współpracy ze specjalistami w danym obszarze, Praktykanci poznają  

i zdobędą praktyczne doświadczenie oraz kluczowe  umiejętności, a także poznają biznes i pracę „od 

środka”. Praktyki oferują elastyczny grafik dostosowany do możliwości Praktykantów, tak aby z 

łatwością pogodzić naukę na studiach ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego.  

Praktyki realizowane będę kompleksowo w trzech różnych obszarach, które na co dzień współpracują 

ze sobą w celu spójnego zapewnienia zaopatrzenia w firmie, czyli: 

IMPORT I ZAOPATRZENIE 

OBSŁUGA KLIENTA 

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM 

Zgodnie z założeniami programu, praktyki realizowane są rotacyjnie i naprzemiennie w każdym  

z działów, tak aby Praktykanci zdobywali wiedzę w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy. Dział,  

w którym realizowane są praktyki, wyznacza opiekuna odpowiedzialnego za przekazanie wiedzy, 

dobrych praktyk i najważniejszych informacji pracy na stanowisku, tak aby każdy w Praktykantów krok 

po kroku mógł poznać specyfikę pracy w obszarze zaopatrzenia oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną 

w praktyce. Celem prowadzenia praktyk w sposób rotacyjny jest również poznanie specyfiki pracy w 

każdym w działów oraz podkreślenie znaczenia współpracy  dla efektywnej realizacji zadań w dużej 

organizacji. 

Podczas praktyk Praktykanci poznają m.in. rolę i zadania poszczególnych działów, specyfikę codziennej 

pracy, najczęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązywania. Dodatkowo Praktykanci 

zapoznają się z dokumentacją obowiązującą w poszczególnych działach, zasadami ich tworzenia i 

wykorzystania , a także z systemami, programami i narzędziami wspierającymi bieżącą pracę. 

 



 

ZAOPATRZ SIĘ W DOŚWIADCZENIE – SZKÓŁKA LOGISTYCZNA 

Program praktyk studenckich i absolwenckich w firmie Agrobud BHP S.A. 

3 

Czas trwania praktyk 

Do 3 miesięcy, min. 20-25 godzin tygodniowo – możliwość elastycznego dopasowanie grafiku  

oraz połączenia praktyk ze studiami lub innymi zajęciami. 

 

Miejsce realizacji praktyk 

Agrobud BHP S.A., ul. Magazynowa 4/bud.3, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie 

 

Wynagrodzenie 

Podczas praktyk Praktykant otrzymuje refundacje kosztów dojazdu na miejsce praktyk. Wysokość 

refundacji zależna jest od ilość godzin realizowanych podczas praktyk. 

 

Do kogo kierowane są praktyki? 

 Studenci II, III roku studiów pierwszego stopnia, studenci I, II roku studiów drugiego stopnia  

oraz absolwenci 

 Studenci lub/i absolwenci kierunku Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

lub kierunków pokrewnych, a także osoby studiujące inne kierunki studiów zainteresowane 

poznaniem pracy w obszarze zaopatrzenia. 
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Przykładowe zadania podczas praktyk w poszczególnych działach 

IMPORT ZAOPATRZENIE DOK MAGAZYN INNE 

Analiza zapotrzebowania 
importowego 

Analiza zapotrzebowania 
produktowego 

Wprowadzanie zamówień do 
SAP 

Wystawianie listów 
przewozowych 

Prowadzenie biuletynu 
importowego 

Poszukiwanie nowych 
dostawców 

Poszukiwania nowych 
dostawców 

Analiza dostępności towaru 
Pomoc w przyjęciach i 

wydawaniu towaru z magazynu 
Analizy sprzedażowe, rotacji, 

magazynowe etc. 

Kalkulacje importowe Ustalanie warunków współpracy Fakturowanie klientów Raporty terminowości wysyłek 
Przygotowywanie dokumentacji 

realizowanych procesów 

Clenie dostaw Aktualizacja danych w SAP Doradztwo produktowe Raporty stanu magazynowego  

Aktualizacja danych w SAP  
Zarządzanie wysyłkami 

towaru 
Analiza pracy magazynierów  

Wyceny spedycyjne  
Współpraca z Działem 

Handlowym 
Wyłapywanie błędów 

towarowych 
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Zakres tematyczny wiedzy przekazywanej podczas szkoleń 

IMPORT ZAOPATRZENIE DOK MAGAZYN INNE 

Dokumenty importowe Parametry realizacji zamówień Wysyłka towaru - wymogi Klasyfikacja magazynów 
Szkolenie z systemów: SAP i 

Excel 

Rodzaje kontenerów i 
normy Incoterms 

Kody kreskowe - EAN (8/13)  
vs GTIN 

Warunki sprawnej 
realizacji 

Wyposażenie magazynów 
Biblioteka eksperta – materiały 

dot. importu i zaopatrzenia, 
czasopisma branżowe 

Clenie - system Isztar, KTC, 
stawki, agencje/UC 

Stan magazynowy/zapas (szt. vs 
miesiące) 

Pakowanie, wysyłka, 
kurierzy 

Podstawowe procesy 
magazynowe (system WMS) 

Lekcje angielskiego 

Fracht – morski/kolejowy, 
LCL/FCL, spedytorzy 

Zarządzanie zapasami – metoda 
ABC 

 
Zarządzanie przepływem towaru 

w magazynie 
Weryfikacja wiedzy - egzamin z 

całej praktyki 

Metody pozyskiwania i 
weryfikacji dostawców 

Koszty zapasów  
Materiały używane na 

magazynie 
Zaświadczenie o realizacji  

danego cyklu szkoleniowego 

AQL – metoda inspekcji 
zamówienia 

Optymalna partia zamówienia  LIFO – FIFO, SKU  

Składania zamówień, zapas 
i stan magazynowy 

Metody prognozowania popytu    
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Korzyści dla Praktykantów: 

 Zdobycie praktycznego doświadczenia dzięki współpracy ze specjalistami z obszaru zaopatrzenia 

oraz realizację samodzielnych zadań 

 Stała opieka opiekuna podczas praktyk, który wspiera Praktykanta i odpowiada na jego pytania 

 Udział w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych podnoszących kwalifikacje praktykantów 

 Wynagrodzenie pozwalające pokryć koszt dojazdu na miejsce 

 Elastyczny grafik podczas praktyk pozwalający na pogodzenie studiów lub innych zajęć ze 

zdobywaniem doświadczenia zawodowego 

 Referencje i opinia po zakończonych praktykach 

 Nawiązanie relacji biznesowych oraz ewentualnej współpracy 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji w odpowiedzi na ofertę: 

praktyki – szkółka logistyczna, zamieszczoną na stronie: https://www.impel.pl/praca.php 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 

 

Adam Szymański – Menedżer ds. Importu 

Tel. 510-013-514 

e-mail: a.szymanski@impel.pl 
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