
GEFCO Polska Sp. z o.o. to globalny ekspert w zakresie logistyki dla 
przemysłu i lider w logistyce motoryzacyjnej. Oferta firmy obejmuje główne usługi logistyczne 
(transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, magazynowanie),  logistykę zintegrowaną 
(zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, reprezentację celną i podatkową, logistykę 
zaopatrzenia i dystrybucji, logistykę pojazdów gotowych), rozwiązania strategiczne 4 PL 
(projektowanie całościowych rozwiązań logistycznych i kompleksową obsługę klienta), a także 
rozwiązania dedykowane (obsługę transportów specjalnych, logistykę projektową, logistykę 
eventów). 

Do naszego oddziału poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: 
 

Stażysta / Stażystka  
w Dziale Spedycji Całopojazdowej Międzynarodowej  

Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie 
Nr ref.: WRO/STAŻ/5/2017  

Główne zadania 
Prace polegające na:  

♦ Budowaniu i uzupełnianiu bazy danych przewoźników 
♦ Kompletowaniu dokumentów transportowych, 
♦ Wprowadzaniu danych do systemu,  
♦ Współpracy z firmami zewnętrznymi w celu realizacji usługi transportowej 
♦ Przygotowywaniu raportów, zestawień 

 

Profil Kandydata 
♦ Wykształcenie wyższe lub student ostatnich semestrów – mile widziany kierunek transport / 

logistyka 
♦ Dobra znajomość  języka angielskiego  
♦ Zaangażowanie, komunikatywność 
♦ Wysokie zdolności analityczne 
♦ Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel) 
♦ Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
♦ Dyspozycyjność  min.  4 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

  
Kandydatom oferujemy 

♦ Płatny 6-miesięczny staż w firmie będącej ekspertem w zakresie logistyki dla branży 
przemysłowej 

♦ Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu 
♦ Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze TLS 
♦ Współpracę ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem 
♦ Merytoryczne wsparcie opiekuna stażu 
♦ Pracę w międzynarodowej korporacji 
♦ Miłą oraz przyjazną atmosferę 



Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie aplikacji zawierających 
klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz numer referencyjny na adres mailowy:  

 
hrpolska@gefco.net 

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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