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01. 
Kogo szukamy? 

 Osoby zmotywowanej do 
zdobywania nowych 
doświadczeń. 

  Osoby ambitnej, dynamicznej, 
odważnej i umiejącej pracować 
w zespole 

 Dobrze zorganizowanej  

 Komunikatywnej i otwartej na 
rozmowy. 

 

 Będziesz wspierać Dział 
Transportu i Dział Obsługi 
Klienta w codziennych 
obowiązkach 

 Przekonasz się jak wygląda 
praca Dyspozytora lub 
Spedytora 
Międzynarodowego 

 Nauczysz się pracy 
administracyjnej 

 Poznasz działanie giełd 
transportowych 

 Będziesz mieć możliwość 
pracy w kontakcie z 
Kierowcami 

 Poznasz zasady 
awizowania przeglądów do 
działu technicznego floty 

 Możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia w 
międzynarodowej firmie, która 
jest liderem na rynku 

 Konkretny program praktyk 
wraz z precyzyjnymi 
zadaniami praktycznymi 

 Otwarty Zespół oraz 
doskonałą atmosferę pracy 

 Doskonałą możliwość na 
wykorzystanie wiedzy 
merytorycznej w praktyce 

 Dedykowanego Opiekuna 

 Zaświadczenie o ukończeniu 
praktyki wraz z opinią od 
Opiekuna 

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 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.  

Stanowisko: 

02. 
Co będziesz 
robić? 

03. 
Co dostaniesz 
od nas? 

www.raben-group.com 


