
 

 

 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)". 

 

 

 Volvo Buses poszukuje kandydata/kandydatki do Płatnego Programu Praktyk w Dziale Kontroli Materiałowej 
 
Czas trwania: 6 miesiący 
 
Jeśli : 
•    Jesteś absolwentem/ką lub studentem/ką uczelni technicznej lub ekonomicznej 4 lub 5-tego roku 

•    Biegle posługujesz się narzędziami MS Office (Excel, Access), tworzysz makra i programujesz w VBA 
•    Znasz język angielski na poziomie dobrym w mowie i piśmie 
•    Masz wysoko rozwinięte umiejętności personalne, takie jak: 

• Dobra organizacja pracy 
• Samodzielność 
• Umiejętność pracy w zespole 
• Wysoka jakość wykonywanej pracy, zorientowanie na osiągniecie celu i działania 
• Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, zaangażowanie, punktualność 
• Umiejętności komunikacyjne 

  

Zapraszamy do aplikowania na płatny program praktyk, którego celem jest między innymi: 
•    Zapoznanie praktykanta/tki z organizacją Volvo Polska Industry oraz ze wszystkimi obszarami pracy w Dziale SCM 
•    Zapoznanie z procesami logistycznymi i zakupowymi Volvo 
•    Sprawdzenie umiejętności i predyspozycji praktykanta/ki do pracy zawodowej na stanowisko Kontrolera 
Materiałowego 
•    Zapoznanie ze sposobem pracy, procesami i procedurami w firmie 
•    Nabycie przez praktykanta/kę podstawowych umiejętności negocjacji z krajowymi i zagranicznymi dostawcami 
 
W realizacji programu praktyk będziesz wspierany/a przez mentora i opiekuna praktyk. 

Po zakończeniu programu będziesz posiadać wiedzę w obszarze: 
•    Znajomości organizacji Volvo Polska Industry 
•    Znajomości procesów logistycznych w firmie produkcyjnej 
•    Znajomości sposobów współpracy z Dostawcami 
 
A także poznasz: 
•    Sytemy: moduł logistyczny w SAP 
•    Metody zamawiania, przyjęcia dostaw, składowania i wydań materiałów, 
•    Metody analizy parametrów logistycznych 
•    Sposoby tworzenia raportów i aktualizacji danych w systemach 
•    Metody opracowywania dokumentacji, procedur i instrukcji pracy 
•    Metody klasyfikacji części. 

 
 



 

 

 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)". 

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą proszę aplikuj na www.volvogroup.pl/kariera albo użyj linka: 

https://xjobs.brassring.com/1045/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5416&AReq=51933BR&c
odes=MSL 

 

O nas: 

Grupa Volvo jest jednym z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn 
budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych, oferowanych w ramach 
wiodących marek, takich jak: Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova 
Bus, UD Bus, Sunwin Bus i Volvo Penta. Grupa oferuje również usługi informatyczne i finansowe. 

Z Volvo Buses, jednym z czołowych światowych dostawców produktów i usług dla branży autobusowej, posiadjącym 
w portfolio takie marki jak: Volvo, Nova Bus, Prevost, UD Bus i Sunwin Bus, dołączysz do globalnego, różnorodnego 
zespołu ludzi pełnych energii, pasji i szacunku dla człowieka, którzy razem chcą osiągnąć cel Grupy Volvo - być 
światowym liderem w zrównoważonych rozwiązaniach transportowych. 
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