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01.
Co musisz
umieć?
liczy się dla nas Wasza pasja
i entuzjazm, chęć zdobywania
nowej wiedzy i umiejętności,
a także otwartość na nowe
wyzwania i poczucie humoru
istotna jest bardzo dobra
organizacja własnej pracy oraz
samodzielność w realizacji
celów
poszukujemy osób
zainteresowanych rozwojem
w branży logistycznej ponieważ
praktyki i staże dają możliwość
zaistnienia w dużej
międzynarodowej organizacji,
która w przyszłości może
zaowocować stałą współpracą
znajomość języków obcych
(angielski lub niemiecki)
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02.
Co będziesz
robić?
zapoznasz się z pracą Działu
Spedycji Międzynarodowej,
Transportu Międzynarodowego
oraz całego oddziału
zapoznasz się z giełdami
transportowymi, będziesz miał/a
okazję samodzielnie
z nimi pracować
poznasz zasady optymalnego
planowania tras w ruchu
międzynarodowym

03.
Co dostaniesz
od nas?
możliwość zdobycia cennego
doświadczenia
w międzynarodowej firmie, która
jest liderem na rynku
otwarty zespół oraz doskonałą
atmosferę pracy
3 miesięczny płatny staż
konkretny program stażu wraz
z precyzyjnymi zadaniami
praktycznymi

weźmiesz udział w
organizowaniu transportów

doskonałą możliwość na
wykorzystanie wiedzy
merytorycznej w praktyce

poznasz zasady bieżącego
uzupełniania systemu – praca
w systemie klasy TMS

dedykowanego Opiekuna stażu
odpowiedzialnego za wdrożenie
oraz opiekę nad stażem

będziesz kontaktować z
kierowcami oraz przewoźnikami

zaświadczenie o ukończeniu
stażu wraz z opinią od Opiekuna

www.raben-group.com
Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry,
płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i
umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w aplikacji na ofertę pracy przez spółki powiązane kapitałowo i organizacyjnie ze spółką
ogłaszającą rekrutację w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”
Niniejszym informujemy, iż administratorem danych osobowych jest spółka ogłaszająca rekrutację. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby
aktualnych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki, informujemy, że dana spółka będzie administratorem danych osobowych. Pełne nazwy
spółek oraz ich siedziby znajdzie Pan/Pani na stronie www.raben-group.com. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania albo usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

