
Volvo Buses poszukuje kandydatów/kandydatek do płatnego programu praktyk w Dziale Kontroli 

Materiałowej 

 

Czas trwania: 6 miesiący 

 

Jeśli: 

• Jesteś absolwentem/ką lub studentem/ką uczelni technicznej, logistycznej  lub ekonomicznej 4 lub 

5-tego roku 

• Znasz język angielski na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie 

• Biegle posługujesz się narzędziami MS Office (Excel, Power Point, Word) 

• 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. 

 

Co nas wyróżnia? 

• Najwyższe standardy kultury organizacyjnej opartej na szwedzkich wzorcach 

• Odpowiedzialna i pełna wyzwań praca z wykorzystaniem najnowszych technologii 

• Współpraca z profesjonalistami oraz możliwości rozwoju i kariery w globalnych strukturach 

• Międzynarodowe projekty, wieloletnie doświadczenie, ugruntowana pozycja na rynku 

• Pakiet szkoleń wprowadzających oraz wdrożenie w zakres obowiązków pod okiem mentora 

• Przyjazne miejsce pracy: nowoczesny campus wraz z placówką medyczną, restauracją, terenami 

rekreacyjnymi (boiska sportowe i korty tenisowe) 

   

Pracujemy z pasją, energią i szacunkiem dla człowieka! 

 

Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij TUTAJ! 

The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction 

equipment and marine and industrial engines under the leading brands Volvo, Renault Trucks, Mack, 

UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus, Sunwin Bus and Volvo Penta.  

Volvo Buses, is driven by a purpose to ensure that millions of people reach their travel destination 

every day. Reliably, safely and with respect for the environment. We want to make a difference, 

being pioneers of sustainable transport solutions of the future. We want to be there for our 

customers providing uptime and reliability, all over the world every day. Volvo Buses is leading the 

biggest technology shift in public transport in decades with our electromobility offer. We work with 

passion, we trust each other and we embrace change to stay ahead. We make our customers win. 

 

https://xjobs.brassring.com/1045/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5416&AReq=68825BR&codes=UE

