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OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH 
 

O NAS: 

FedEx Trade Networks jako część FedEx Logistics oferuje usługi międzynarodowej spedycji 

lotniczej, łączące wszystkie większe rynki światowe - w imporcie i eksporcie, w ruchu 

międzykontynentalnym, jak i międzyregionalnym. Nasze usługi obejmują obszar Ameryki Północnej, 

Ameryki Łacińskiej, regionu Azji i Pacyfiku, Europy i Bliskiego Wschodu. 

FedEx Trade Networks integruje usługi spedycji międzynarodowej, usługi agencji celnej, doradztwa 

handlowego i celnego oraz inne cenne usługi pomocnicze. Nasza globalna sieć umożliwia dostęp do 

nowych produktów i rynków. 

 

SPECJALISTA DS. FRACHTU LOTNICZEWGO I SPRAW CELNYCH 
 

DLA KOGO? 

 Jeśli twój kierunek studiów lub zainteresowania są zbieżne z tematyką transportową, lotniczą, 

celną, logistyczną w takim razie FedEx to idealne miejsce dla Ciebie. To u Nas możesz rozpocząć swoją 

karierę zawodową. 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 

 znajomości obsługi pakietu Microsoft Office 

 podstawowej znajomości języka angielskiego 

 łatwości nawiązywania kontaktów 

 dostępności od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16 

ponad to, komunikatywność, optymizm i uśmiech będzą dodatkowym atutem. 

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ/ŁA: 

 

Na stanowisku specjalisty ds. frachtu lotniczego i spraw celnych będziesz uczestniczył/ła 

w całym procesie transportowym towarów. Począwszy od współpracy wewnętrznej z działami 

sprzedaży i wycen, poprzez dział operacyjny tj. ogranizacja transportu, przygotowanie dokumentacji, 

kontakt z klientem, liniami lotniczymi oraz naszymi biurami na całym świecie. Zapoznasz się 

z procesami celnymi, które wykonuje nasza agencja celna. Na początku będziesz sukcesywnie 

zapoznawać się z procesami, które obowiązują w naszej firmie, docelowo będziesz samodzielnie 

wykonywał powieżone Ci zadania. 

Zawsze będziesz mógł liczyć na wsparcie twojego mentora. 
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CZEGO SIĘ  NAUCZYSZ: 

W czasie praktyki, nauczysz się całego procesu transportowego oraz codziennej pracy 

przedsiębiorstwa m.in. 

 sposobów wyceny, 

 obsługi handlingowej frachtu lotniczego 

 procesy i procedury celne w relacji import/export 

 przygotowywanie dokumentacji transportowej i księgowej 

 rozliczanie wyniku finansowego zakończonych transportów  

poznasz również: 

 organizację przedsiębiorstwa 

 sposób komunikacji w przedsiębiorstwie 

 warunki podejmowania decyzji i ich skuteczności 

 obieg dokumentów 

 zasady sporządzania dokumentacji / archiwizacji 

 zasady BHP i P-POŻ 

 

Po zakończonej praktyce będziesz posiadał/ła umiejętności potrzebne do wykonywania pracy 

na wybranym stanowisku w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne, spedycyjne, 

czy transportowe lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale logistyki, transportu lub produkcji. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 
PRZYŚLIJ SWOJE CV (w tytule - Praktyka – CV Imię Nazwisko), 

 ZADZOWŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 

Emil Szafnicki 

Kierownik działu lotniczego 

emil_szafnicki@ftn.fedex.com 
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