
Oferta: staż: Specjalista do spraw kluczowych klientów
(key account manager)

Data oferty: 21-11-2022
Data ważności: 11-12-2022

Nr referencyjny: 8689/22/S
Nazwa firmy: CORONA LOGISTIC SP. Z O.O.

Opis: Nasza Firma zajmuje się głównie Importem / Exportem drogą Lotniczą / Morską / Kolejową , głównie
import z Chin . w dziale pracuja osoby chińskojęzyczne

Stanowisko: Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
Kategoria stanowiska pracy: Logistyka / Transport / Dystrybucja / Zakupy

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: stacjonarna
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń
Obowiązki: Mile widziana osoba pochodzenie Chińskiego ze względu na częsty kontakt ze stroną chińską z naszymi

Agentami w Chinach w sprawiach uzgodnienia całego procesu transportu dla klienta polskiego , jak
również osoba posługująca się językiem angielski na poziomie C1 względem opieki nad klientem co do
importu jak i exportu . Tak w skrócie praca polega na kontakcie ze strona Chińską i jednocześnie ze
strona Polską z klientem zamawiającym towar . w naszym dziale pracuje Pani dyrektor działu importu
posługująca sie biegle językiem Chińskim . kandydat na stanowisko będzie miał mozliwość rozmowy i z
Agentami w Chinach jak i z klientem w Polsce co na pewno przysłuży się do ulepszenia języka polskiego

Wymagania:
Kierunki studiów:
- filologia polska
- Zarządzanie
- zakres językoznawstwo

Warunki pracy: Praca na pół etatu , na okres 5 miesięcy od Marca 2023 , oczywiście jesteśmy chętni na zmiane zakresu
umowy na umowę o pracę po stażu

Zarobki: 1700.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV

Kontakt: e-mail: biurokarier@umk.pl
Komentarz: Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie:
https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/

Jednocześnie prosimy o przesłanie swojego CV na adres:
biurokarier@umk.pl do 11.12.2022. W temacie prosimy podać nazwę firmy i
stanowiska, na które aplikujesz


