
 

Stanowisko praktykanta, 

nazwa firmy 
Asystent spedytora ,  Motiva-Solutions Sp. z  o.o. 

Dział Firmy w którym studenci będą 
odbywali praktyki 

Dział spedycji 

Częstotliwość praktyk 
[X] stała oferta praktyk  

[_]nieregularne (zgodnie z zgłoszeniem zapotrzebowania) 

Możliwa do przyjęcia w jednym 
okresie liczba kandydatów 

1-2 

Preferowane kierunki studiów1 [_] Analityka gospodarcza 

[_] Bezpieczeństwo w biznesie 

[_] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

[_] Ekonomia 

[_] E-commerce 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Finanse i rachunkowość 

[_] Finance and Accounting for Business2 

[_] Finanse i rachunkowość (Rybnik) 

[_] Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

[_] Finanse menedżerskie 

[_] Gospodarka cyfrowa 

[_]  Gospodarka miejska i nieruchomości 

[_] Gospodarka i zarządzanie publiczne 

[_] Gospodarka przestrzenna 

[_] Gospodarka turystyczna 

[_] Informatyka 

[_] Informatyka i ekonometria 

[_] International Business Studia w języku angielskim 

[_] Logistyka w biznesie 

[X_] Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) Studia 7-semestralne 

[_] European Master’s in Customer Relationship Marketing 
(MERCURI) 

[_] International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) 

[_] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

[_] Prawo w zarządzaniu 

[_] Przedsiębiorczość i finanse 

[_] Zarządzanie 
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[_] Zarządzanie publiczne 

[_] Inny (jaki?) ………………………………………………….. 

Wymagania względem kandydata 

● Znajomość podstawowych pojęć w transporcie drogowym, 

● Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie BI 
(komunikatywny),  

● chęć zdobywania wiedzy oraz dalszego rozwoju,  

● znajomość pakietu MS Office/365 — Excel, Word , 

Zakres obowiązków 

● Pomoc w codziennych obowiązkach spedytora 
międzynarodowego, 

● handel ładunkami od zakontraktowanych kontrahentów,  

● rozmowy z przewoźnikami,  

● obsługa programu Speed, 

● wystawianie zleceń transportowych, dodawanie przewoźników 
oraz klientów, 

Oferujemy 

● Poznanie struktury i specyfiki pracy na stanowisku młodszego 
spedytora, 

● zapoznanie się z narzędziami używanymi podczas codziennej 
pracy spedytora (platformami, programami np.: Trans.eu, Speed, 
Transporeon), 

● materiały pomocnicze (dla praktykantów studiujących odmienny 
kierunek niż spedycja, logistyka) np.: prezentacje, 

● dostęp do programów typu Trans.eu, Speed, Transporeon, 
Jnfracht, szacowanie stawek dla klienta i przewoźnika, 

● pokazanie możliwości pozyskania nowych klientów oraz 
przewoźników, 

● przedstawienie jak wyglądają rozmowy z klientem i 
przewoźnikiem, 

● możliwość stażu/zatrudnienia na umowę zlecenie/umowę o pracę 
dla praktykantów, którzy się sprawdzili. 

Minimalna, tygodniowa 
dyspozycyjność 

30 godz. 

Czy oferta skierowana jest również do 
studentów zagranicznych, którzy nie 
posługują się j. polskim? 

Tak 

Adres strony internetowej 
dedykowanej programowi praktyk 
studenckich 

https://motivasolutions.pl/praktvki/ 
 

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KWESTIE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PRAKTYK W 
FIRMIE/INSTYTUCJI 

Imię i nazwisko:       Marcin Maroszek 
Funkcja:       Spedytor Międzynarodowy 
E-mail:       m.maroszek@motivasolutions.pl 
Telefon stacjonarny:       



Telefon komórkowy:      +48 532 348 169 
 


