OFERTA STAŻU
Branża TSL – Logistyk, Spedytor Międzynarodowy – Szczecin
Jeżeli jesteś osobą, która:
• Zna język angielski i/lub niemiecki na poziomie zapewniającym swobodną konwersację
(znajomość innych języków również mile widziana!),
• Jest zorganizowana, dyspozycyjna, zaangażowana, kontaktowa oraz gotowa do pracy 'na
telefonie',
• Potrafisz zarządzać swoim czasem,
• Dobrze posługujesz się pakietem MS Office.

To właśnie Ciebie szukamy!
Podczas stażu w naszej firmie będziesz odpowiedzialny m.in. za:
• Bieżącą oraz kompleksową obsługę zleceń klientów (w tym pomoc w planowaniu i
organizacji prac związanych z ich realizacją),
• Koordynację i monitorowanie procesu transportu,
• Budowę dobrych relacji z istniejącymi i potencjalnymi nowymi klientami,
• Pozyskiwanie nowych klientów oraz podwykonawców usług,
• Rejestrację zleceń oraz prowadzenie i kontrolę dokumentacji przewozowej.

W zamian oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podniesienia swoich kwalifikacji,
Możliwość zatrudnienia po zakończonym stażu,
Opiekę doświadczonych spedytorów,
Niezbędne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy,
Prywatną opiekę medyczną,
Szkolenia oraz imprezy integracyjne,
Przyjazną atmosferę pracy w młodym, otwartym i dynamicznym zespole.

Jak możesz aplikować na staż?
Wyślij do nas swoje CV na adres praca@v4l.pl
W treści maila napisz kilka słów o sobie oraz dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim
kandydatem na to stanowisko.
W temacie wpisz: Staż: Logistyk, Spedytor Międzynarodowy
Jeżeli chcesz nas lepiej poznać to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.v4l.pl lub fanpage na Facebook

Being for Business, Working for passion!
Pamiętaj o dodaniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

