
Jesteś Studentem lub Absolwentem studiów logistycznych, lub po prostu interesujesz się branżą TSL? 
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie w międzynarodowej firmie?  

Zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju zawodowego już dziś i weź udział w programach staży  
lub praktyk  w Raben Transport! 

 
Aktualnie poszukujemy: 

Stażystów i Praktykantów w dogodnym dla Ciebie terminie (Twoje wakacje!) 
Miejsce: Gniewomierz k. Legnicy    

 

 
 

Do jakich Działów poszukujemy? 

• Dział Obsługi Klienta – Spedycja Międzynarodowa  

• Dział Transportu  

Co możemy Ci zaoferować?  

 

 
 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenie w międzynarodowej firmie 

• patronat Opiekuna przez cały okres Stażu/ Praktyki 

• referencję od Opiekuna po ukończonym Stażu/Praktyce 

• możliwość przedłużenia współpracy w oparciu o umowę o pracę 

• pracę w młodym, dynamicznym Zespole 

• przyjazną atmosferę 

• codziennie zdrową przekąskę 

 

 

Dołącz do nas jeśli:  

• jesteś komunikatywny/a i otwarty/a 

• posiadasz zdolności analitycznego myślenia 

• chcesz poznać branże logistyczną i nabyć doświadczenie 

• jesteś samodzielny/a i łatwo podejmujesz decyzję 

• rzetelnie wywiązujesz się z powierzonych zadań. 

 

Brzmi ciekawie? Nie zwlekaj, aplikuj już dzisiaj! 

 

angelika.grzeszkiewicz@raben-group.com 

natalia.kruszynska@raben group.com 

 

 

 

  
 

  

 

Raben Transport jest jedną ze spółek Grupy Raben 

specjalizującą się w ładunkach całopojazdowych: 

drogowych w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz 

intermodalnych. Dzięki własnym stacjom serwisowym 

zapewniamy niezawodność taboru oraz optymalne koszty 

jego eksploatacji. Obsługujemy Klientów z całej Europy, 

natomiast operacjami zarządzamy centralnie z Polski. 

Szczególne doświadczenia zdobyliśmy w obsłudze branż: 

motoryzacyjnej, chemicznej, FMCG oraz technologicznej. 

 

  

Rozwijanie naszej organizacji powierzamy utalentowanym 

osobom o dużym potencjale, umożliwiając im zdobycie 

doświadczeń w różnych działach organizacji, 

w międzynarodowym środowisku. Stałym elementem polityki 

personalnej jest awans wewnętrzny. Większość osób 

kierujących naszą organizacją przeszła właśnie tę drogę. Nasza 

komunikacja pozbawiona jest sztywnych barier i znakomicie 

ułatwia współpracę, realizację innowacyjnych pomysłów i 

wsłuchiwanie się w opinie Pracowników. Sprawdź to! 

 

mailto:angelika.grzeszkiewicz@raben-group.com
mailto:natalia.kruszynska@raben%20group.com


 
 
 
 

 
 

  

Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje 
się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i 
narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady 
te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”  
  
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie 
dodatkowej klauzuli (opcjonalnie): 
  
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań 
rekrutacyjnych przez Grupę Raben.” 
  
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Spółka współadministruje 
danymi w ramach struktur Grupy Raben, w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych 
spółek Grupy na potrzeby realizacji celu, dla którego są gromadzone. Pełna nazwa i adres zarówno Spółki rekrutującej, 
jak i pozostałych Spółek Grupy Raben, dostępna jest na stronie internetowej  www.raben-group.com. W przypadku 
jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Raben (w celu uzyskania danych 
kontaktowych-https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/zasady-
administrowania-i-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-rekrutacji/)  Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu złożenia aplikacji. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), którą można odwołać w dowolnym momencie. 
Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub, w przypadku zgody na udział 
również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty 
obsługujące stronę internetową Grupy Raben, a także podmioty doradztwa personalnego. 
  
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. Ewentualne skargi można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 



 
  
 

 


