
Colian Holding to najsmaczniejsza firma 
w Polsce, której misją jest oferowanie naszym 
konsumentom produktów najwyższej 
jakości. Jesteśmy wiodącym polskim 
producentem na rynku słodyczy. Naszymi 
produktami można delektować się na wszystkich 
kontynentach.

Nasza siła to nie tylko nasze produkty, ale 
przede wszystkim nasi ludzie – ich wiedza, 

doświadczenie i zaangażowanie. Zespół liczy ponad 2000 osób. Grupa posiada 5 zakładów produkcyjnych: 
w Bydgoszczy, Lublinie, Opatówku, Kaliszu i Wykrotach, a także Oddział Warszawa, w którym bije serce Dywizji 
Słodkiej. Dywizja Napojowo-Kulinarna mieści się w Kaliszu. Do Grupy należy także Colian Logistic Sp. z o.o. – zajmujący 
się transportem i spedycją produktów grupy oraz Klientów zewnętrznych.

Na portfolio Firmy składają się znane i lubiane marki: Goplana,  Solidarność, Grześki, Jutrzenka, Familijne, Jeżyki, 
Akuku!, Appetita, Siesta oraz Hellena.

Program Praktyk Letnich – Logistyka i Spedycja
Miejsce pracy: Bydgoszcz / Kalisz / Katowice / Kostrzyn Wielkopolski

Twoje zadania podczas trwania Programu:
 zapoznanie się z dokumentacją transportową i spedycyjną
 zapoznanie się z obiegiem dokumentacji transportowo-spedycyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

procedurami wewnętrznymi
 zapoznanie się zasadami pozyskiwania przewoźników i podwykonawców oraz konstruowania warunków 

współpracy
 poznanie zasad dotyczących współpracy z kierowcami i podwykonawcami
 poznanie zasada współpracy i obsługi klienta spedycyjnego
 realizację postawień kontraktowych
 wystawianie faktur za wykonywane usługi
 rozliczanie kosztów prowadzonej działalności, rozliczaniem faktur dotyczących podwykonawców
 archiwizacja dokumentacji

Jesteś odpowiednim Kandydatem, jeśli…
 interesujesz się transportem, spedycją i logistyką, a także pracą handlowców w tym obszarze
 w okresie wakacyjnym jesteś dostępny do pracy w pełnym wymiarze godzin
 jesteś kreatywny, ambitny, komunikatywny i potrafisz konsekwentnie realizować wyznaczone cele
 cechuje Cię zaangażowanie, kreatywność i ambicja

Zyskujesz:
 możliwość odbycia 6-tygodniowych praktyk w okresie letnim jednej z największych w Polsce firm branży FMCG
 wsparcie w ukierunkowaniu twojej kariery zawodowej poprzez ciekawe zadania oraz wsparcie opiekuna
 Najlepszym zaproponujemy płatne staże!

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
Równocześnie uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Więcej informacji i aplikacja na stronie www.expressdokariery.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2017 r. na adres praktyki@colian.pl

http://www.expressdokariery.pl/
mailto:praktyki@colian.pl

