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POSZUKIWANY: STAŻYSTA 

 

Jesteśmy liderem rynku w outsourcingu Fleet Managerów na rynku Car Fleet Management. Specjalizujemy się 

w zarządzaniu samochodami służbowymi. Jesteśmy niezależną firmą, nie powiązaną z: bankami, firmami 

leasingowymi, producentami pojazdów. Dzięki niezależności potrafimy przedstawić rzeczywiste i prawdziwe 

rozwiązania flotowe dla bardziej efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa klientów.  

W 2014 roku Firma Fleet Partners otrzymała nagrodę Fleet Awards Polska za edukację branży flotowej.  

Nasi pracownicy otrzymali wiele branżowych wyróżnień: Fleet Leader 2011, Ekspert Flotowy 2013, nominacja 

do nagrody Fleet Manager of The Year czasopisma Fleet Europe a także w plebiscycie Ludzie Dekady Branży 

Flotowej 

 

Obecnie poszukujemy stażysty do działu operacyjnego na stanowisko Młodszy Analityk Floty 

Miejsce pracy: WROCŁAW 

 

            ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA  ZA:  

 Przygotowywanie danych do raportów 

 Przygotowywanie danych do analizy do badań rynku 

 Wysyłanie zapytań ofertowych oraz ich zbieranie, weryfikowanie i analizę 

 Aktualizację bazy danych i dokumentacji 

 Wspracie w procedurach przetargowych 

 Wsparcie działu w Projektach (analizy i badania Rynku Motoryzacyjnego) 

 Wsparcie działu przy implementacji Klientów. 

 

WYMAGANIA:  

 Dyspozycyjność 

 Bardzo dobra obsługa MS OFFICE (w szczególności Microsoft Excel) 

 Zdolności analityczne 

 Wysokiej motywacji do pracy 

 Chęć zdobywania nowej wiedzy 

 

 

OFERUJEMY: 

 Płatny staż przez okres do 3 miesięcy 

 Naukę od najlepszych specjalistów w branży CAR FLEET MANAGEMENT w Polsce 
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 Możliwość otrzymania oferty pracy na umowę o pracę po okresie stażu 

 

CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres: biuro@fleetpartners.pl 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, praktykę może podjąć 

osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 

30 roku życia. 

 

Prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli: „wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych po realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: tekst 

jednolity; Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” 

  


