
 

 

Chassis Brakes International Poland z siedzibą we Wrocławiu należy do CBI - wiodącego producenta z branży 
motoryzacyjnej z kapitałem amerykańskim. Fabryka we Wrocławiu, specjalizuje się w wytwarzaniu zacisków 
hamulcowych i hamulców bębnowych dla takich klientów jak, m.in: BMW, Daimler, Volkswagen, Dacia, 
Renault, Fiat. Firma posiada 14 fabryk, działa na 5 kontynentach, w 27 lokalizacjach. Wrocławska fabryka 
planuje bardzo dynamiczny rozwój w najbliższych latach w związku z wdrożeniami licznych nowych projektów 
oraz procesów. 

Poszukujemy kandydata/tki na stanowisko: 

Praktykant w dziale logistyki 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Osoba na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 

 Wspieranie działu Logistyki w bieżących pracach m.in Sprawdzanie i potwierdzanie “confirmation of 
receipt” dla dostawców 

 Generowanie i wysyłanie do dostawców Raportów OTD 

 Monitorowanie reklamacji u dostawców 

 Organizacja, sprawdzanie i  archiwizowanie faktur sprzedażowych 

 Kompletowanie potwierdzeń do wywozu towaru/faktur 

 Praca nad samodzielnym projektem optymalizacyjnym 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
 

 Absolwent lub student 4-5 roku studiów magisterskich na kierunku technicznym bądź ekonomicznym 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie 

 Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem 

 Dostępność do podjęcia stażu w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo 

 Dobra praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office 

 Mile widziana znajomość programu AutoCAD 

 Świetna organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów 

 Odpowiedzialność, terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków 

 Umiejętność komunikacji i pracy w zespole 
 
Oferujemy: 
 

 Możliwość zdobycia cennych doświadczeń w obszarze logistyki w branży automotive 

 Wsparcie doświadczonych profesjonalistów podczas wdrożenia 

 Współpracę na podstawie umowy zlecenia przez okres 3-12 miesięcy z możliwością zatrudnienia po 
skończonym stażu 

 Termin rozpoczęcia stażu – kwiecień/maj 2016 
 

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w języku polskim 
i angielskim (cv + list motywacyjny) z nazwą stanowiska w tytule na adres e-mail: 

Rekrutacja.ChassisBrakes@ChassisBrakes.com 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883". 

 

 


