DUÁLIS KÉPZÉS
Gyere és tarolj! Pörögj fel!
Maximális fordulaton gyűjts tapasztalatot és élvezd a sikert!
Gyere és fejlődj velünk!

Élvezed a pezsgést? Szívesen végzel irodai munkát? Szeretnéd az angol nyelvet használni a munkád
során? Szeretnél megismerni egy nemzetközi, fiatalos és nem utolsó sorban rendkívül gyorsan
fejlődő céget, ahol a gyakorlatban megtanulhatod a szakmát a legjobbaktól mindezt a tanulmányaid
mellett?
Ha mindezekre „IGEN”-nel feleltél, akkor ez a lehetőség Neked szól! Nálunk egy profi csapat
tagjaként kipróbálhatod, mire vagy képes. Pályázd meg a DSV Hungária Kft. duális képzési
programját!
A duális képzés során nálunk betekintést nyerhetsz cégünk mindennapi tevékenységébe. Folyamatos
tanulási lehetőség vár. Fő profilunk a közúti, a tengeri és légi szállítmányozás, valamint a
raktárlogisztika, így átfogó tudást szerezhetsz a szállítmányozás és a logisztika különböző területeiről,
gyakorlatban való működéséről. A későbbiek során jó teljesítménnyel lehetőséged nyílik szakmai
karriered folytatására is.
A DSV Hungáriánál betölthető gyakornoki pozíciók:
•

Nemzetközi fuvarszervezés támogatása: nemzetközi kapcsolattartás a DSV irodáival és
nemzetközi ügyfeleinkkel különböző nyelveken. A naponta változó logisztikai környezetben
használhatod szervezőképességed és nyelvtudásod.

•

Értékesítés és értékesítés támogatás: tapasztalatot szerezhetsz a piac működéséről és
trendjeiről.

•

Logisztikai és raktár-logisztikai folyamatok támogatása: a logisztika folyamatszemléletét
sajátíthatod el és bepillantást nyerhetsz a logisztika különböző fázisaiba.

•

IT támogatás: key userként támogathatod az általunk használt rendszerek működtetését.

•

Minőségirányítás támogatása: teljes körű képet kaphatsz a cég folyamatairól és azok
összefüggéseiről. Folyamat-, és rendszerszemléletet sajátíthatsz el.

Cégünk hivatalos nyelve az angol, emellett előnyt jelent a német vagy egyéb nyelv ismerete:
francia/spanyol/olasz/szláv nyelvek egyike.

Csatlakozz a DSV csapatához!
•
•
•
•

ahol egy skandináv vállalati kultúrába csöppenhetsz bele,
ahol a kreatív gondolkodás érték,
ahol csak az hibázik, aki dolgozik,
ahol a tehetségedet folyamatosan ápoljuk,

Jelentkezésedhez mellékelj egy magyar és egy idegen nyelvű önéletrajzot, motivációs levelet
(maximum 1 oldal terjedelemben), előző év végi és jelen félévi bizonyítványod, képesítéseid és
nyelvvizsga bizonyítványod másolatát.

Jelentkezési határidő: 2018. május 11. 24:00
Résztvevők maximális száma: 2 fő
A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre
várjuk: hu.dualiskepzes@hu.dsv.com
Munkavégzés helye: Budaörs
Üdvözlettel:
A DSV HR csapata

