
Firma OMIDA świadczy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie transportu intermodalnego.
Integrujemy ze sobą różne rodzaje środków transportu oferując produkt najbardziej dopasowany do
potrzeb naszych klientów. Naszym klientom oferujemy sprawdzone rozwiązania wynikające z
naszego doświadczenia, zawsze zachowując najwyższą jakość naszych usług. Jesteśmy firmą
prywatną w 100% z kapitałem polskim.
Staż w Omidzie jest doskonałym startem dla studentów, którzy rozpoczynają karierę zawodową.
Omida tworzy własnych liderów i przygotowuje ich do tej roli. Staże w Omidzie trwają trzy
miesiące i odbywają się w każdym z działów naszej spółki. Szukamy czegoś więcej niż technicznej
wiedzy i doświadczenia, szukamy młodych, utalentowanych ludzi, którzy potrafią zaprezentować
różnorodne cechy swojej osobowości, biorąc udział w pełnych wyzwań, dynamicznych projektach i
misjach. Odbycie stażu w Omidzie jest pierwszym krokiem w nauce zawodu, to szansa na wejście
do zespołu i poznanie kultury naszej firmy. Stażysta będzie mieć szansę pokazać na co Go stać –
szukamy talentów, które w przyszłości możemy zatrudnić. Niezależnie od wyniku stażu, zdobędzie
doświadczenie i kapitał na przyszłe życie zawodowe.
Obecnie firma poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem współpracy na stanowisku:

STAŻYSTA W DZIALE LOGISTYKI
Zakres obowiązków:

• Pozyskiwanie nowych Klientów,
• Obsługę bieżących Klientów
• Obsługę zapytań transportowych
• Prowadzenie i ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• Wsparcie administracyjne wszystkich działów firmy
• Pełen nadzór nad dokumentacją transportową klientów oraz firmy

Wymagania:
       • Wykształcenie minimum średnie( student studiów zaocznych lub absolwent)
       • Dobra znajomość Pakietu Microsoft Office
       • Dokładność, skrupulatność i zaangażowanie
       • Umiejętność pracy pod presja czasu
       • Mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu
komunikatywnym
Oferujemy:
       • Płatny staż w okresie 1-3 miesięcy (po 1 miesiącu możliwość przejścia na umowę o pracę)
       • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
       •  Zwrot kosztów transportu
       • Po odbytym stażu duża szansa nawiązania dalszej współpracy z firmą
       • Rozpoczęcie stażu 01 października 2013r
CV prosimy przesyłać na adres: nadzieja.panasewicz@omida.pl lub kontakt pod nr 22 378 26 47


