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Spedytor krajowy 

Studencie!  

jeśli swoją przyszłość wiążesz z branżą TSL i chciałbyś zdobyć niezbędne umiejętności, a także 

potrzebne doświadczenie to serdecznie zapraszamy Cię do nawiązania współpracy z SEVIUM.  

Miejsce pracy: Janki ok. Warszawy 

✓ Szukamy studenta zainteresowanego podjęciem pracy w dziale spedycji krajowej.  

✓ Oferujemy elastyczne godziny pracy – dostosujemy grafik do Twoich indywidualnych 

preferencji.  

✓ Nie musisz posiadać doświadczenia, w praktyce nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. 

Kim jesteśmy? 

SEVIUM to firma działająca na rynku transportowym, specjalizująca się w kompleksowym 

organizowaniu transportu ładunków. Dużą wagę przykładamy do rozwoju firmy, dlatego budujemy 

nasz zespół z ludzi kreatywnych, nastawionych na samorealizację. 

Czego się nauczysz? 
 

Czego od Ciebie oczekujemy? 

▪ obsługi zleceń spedycyjnych, 
▪ pozyskiwania klientów, 
▪ negocjowania stawek kosztowych i 

warunków współpracy, 
▪ doboru odpowiednich do zleceń 

rozwiązań i narzędzi, 
▪ zasad współpracy klientami i 

partnerami zagranicznymi. 

▪ Chęci nauki i zainteresowania tematyką, 
▪ Samodzielności w działaniu i 

zaangażowania, 
▪ Dobrej organizacji pracy,  
▪ Rozwiniętych zdolności 

interpersonalnych, 
▪ Posiadania umiejętności 

komunikacyjnych. 

Co możemy Ci zaoferować?  

- wynagrodzenie doceniające Twoje umiejętności, 

- elastyczne godziny pracy, 

- umowę zlecenie, 

- wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do pracy 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą przyślij swoją aplikację na adres: 

kontakt@sevium.pl 
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Standardowo prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., 
poz.1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 


