S.T. I. Polska Sp. z o.o. - polski oddział europejskiej spedycji STI Freight Management należącej
do globalnego operatora logistycznego obsługującego światowe sieci restauracji fast-food,
producentów żywności, farmaceutyków i kosmetyków, importerów i eksporterów poszukuje
osób, które chciałyby rozpocząć pracę na stanowisku:

STAŻYSTY W DZIALE OPERACYJNYM
Miejsce pracy: Warszawa Żerań
Oferta skierowana jest dla absolwentów.
Dlaczego warto:
• Możliwość poznania działania łańcucha dostaw jednego z największych sieci fastfoodów
 Ambitne zadania pozwalające odkryć najbardziej odpowiedni kierunek rozwoju
zawodowego m.in.
o Wsparcie procesu logistycznego i obsługi klienta
o Przygotowywanie ofert transportowych
o Budowanie dobrych relacji z obsługiwanymi i potencjalnymi klientami
o Kontakt z zagranicznymi oddziałami
o Obsługa dokumentacyjna i systemowa zleceń
• Wiedza i doświadczenie zdobywane pod okiem wysokiej klasy specjalistów
• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
• Możliwość kontynuacji kariery w oparciu o umowę o pracę
Nasze oczekiwania:
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (praca w międzynarodowym środowisku)
• Wielozadaniowość i umiejętność pracy przy różnych zadaniach jednocześnie
• Umiejętność nawiązywania kontaktów
• Znajomość MS Office
Jeśli jesteś absolwentem, ambitnie planujesz swoją karierę i szukasz miejsca, w którym
będziesz mógł realizować swoje pasje i zainteresowania, prześlij swoją aplikację na adres:
michal.radzikowski@sti-fm.com z dopiskiem „Staż”
Na zgłoszenia czekamy do 31.12.2017
Administratorem danych jest S.T.I. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-230, ul. Daniszewska 25. Dane zbierane są dla
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy S.T.I. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 25, zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

