Praktyki w dziale komunikacji B2B i administracji –
sektor logistyki
Gdzie: Barcelona, Hiszpania
Rozpoczęcie praktyk: kwiecień-maj 2017
Czas Trwania: 2-6 miesięcy
To duże przedsiębiorstwo znajduje się w okolicach Barcelony i prowadzi swoją działalność w
trzech głównych sektorach: transport towarów, handel międzynarodowy i logistyka. Firma jest
obecna na większości europejskich rynków tj. Hiszpania, Francja, Włochy i Polska.
Główną usługą tej firmy jest dostarczanie informacji i ułatwianie interakcji pomiędzy firmami
transportowymi oraz przedsiębiorstwami, które muszą przetransportować swoje produkty: firma
jest mostem pomiędzy obiema stronami przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Warto wspomnieć, że firma przyjmuje praktykantów od lat, głównie z krajów takich jak Francja,
Hiszpania, Polska i Włochy oferując im płatny staż w międzynarodowym środowisku.

Zakres obowiązków:
Praktyka skierowana jest do studentów pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów, ktorzy
szukają pierwszego doświadczenia w świecie biznesu lub branży transportowej.
Podczas odbywania płatnej praktyki, student będzie pracować w dziale posprzedażowym, gdzie
jego głównym zadaniem będzie kontaktakt z firmami, które oferują usługi transportowe w celu
zweryfikowania, że informacje zawarte w bazie danych są prawidłowe i w razie potrzeby
dokonać ich aktualizacji: dane kontaktowe, informacje o
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przewożonych itp.
Każdego tygodnia praktykant będzie otrzymywał listę firm do skontaktowania: w ten sposób
student pozna strukturę biznesową branży transportowej, a jednocześnie pozna terminologię i
dokumentację najczęściej wykorzystywaną w procesach logistycznych.
Dodatkowa uwaga: Praktyka w prowincji Barcelony jest skierowana do studentów pierwszego,
drugiego lub trzeciego roku studiów. Idealnym kandydatem będzie osoba, która chce zdobyć
swoje pierwsze doświadczenie w świecie biznesu, ponieważ zadania i obowiązki są ograniczone.

Studia: Administracja, Handel, Handel Międzynarodowy, Logistyka
Języki: polski (biegły)

Aplikuj teraz! Wyślij swoje CV na praktyki@ies-consulting.es
Lub zarejestruj się: https://www.ies-consulting.eu/application-for-internship/

Oferujemy: Wynagrodzenie 330€/miesiąc + koszty transportu publicznego
Wiecej ofert praktyk zagranicznych znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.ies-consulting.pl/

