
    Jesteśmy zespołem nowoczesnych i doświadczonych firm, zorientowanych na osiągnięcie 
pełnego sukcesu rynkowego działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki regularnie wyznaczanym 
nowym celom nie stoimy w miejscu, ale stale podnosimy standardy oferowanych usług. Naszą największą 

wartością są doświadczeni pracownicy, dlatego stale dbamy o ich rozwój. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej grupy poszukujemy chętną osobę do odbycia stażu 
na stanowisku: LOGISTYK 

Miejsce odbycia stażu :   TOMASZÓW LUBELSKI 

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe (związane z działem TSL lub handlem międzynarodowym) 
• komunikatywna znajomość języka angielskiego  i rosyjskiego lub ukraińskiego w 

mowie i piśmie  
• komunikatywność 
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

• obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office – w szczególności Excel) 
• bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i systematyczność. 
• chęć nauki i rozwoju 
• Silna motywacja 

• Zdolność  do przeprowadzania analiz i wyciągania wniosków. 
• Umiejętność  podejmowania słusznych i trafnych decyzji. 
• Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy. 
• Podstawowa znajomość obrotu towarowego 

  

W zamian oferujemy:  
• odbycie stażu w dynamicznie rozwijającej się Firmie 

• przyjazną atmosferę, pracę w dynamicznym zespole 

• aktywne uczestnictwo w projektach Zespołu 

• współprace i zdobywanie doświadczenia zawodowego od profesjonalistów  

• możliwość indywidualnego dopasowania okresu trwania, wymiaru i godzin praktyki 

• otwartą i przyjazną atmosferę 

• udział w codziennym życiu firmy  

• możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

• możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu 

 

Sposób aplikacji: 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem Stażysta 
logistyk  na adres leszek.kapka@grupaoscar.pl  
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 604 537 511 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 


