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OFERTA PRAKTYK W MAGLO 

Poszukujemy w Maglo studentów wszystkich lat studiów do podjęcia 

praktyk w zakresie obsługi Klienta w firmie zajmującej się dostarczaniem 

kompleksowych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynowego. 

Proponujemy odbycie praktyk trwających 3 miesiące w dziale sprzedaży z 

możliwością przedłużenia współpracy na stałe. 

 

W trakcie praktyk pokażemy Ci jak funkcjonuje szybko rozwijająca się 

firma produkcyjno-handlowa, jak również pozwolimy Ci sprawdzić się w 

działaniach takich jak m. in: 

• Kontakt z naszymi partnerami na rynkach zagranicznych, 

• Tworzenie oferty w zakresie wózków widłowych, paletowych, 

regałów magazynowych oraz innych produktów niezbędnych w 

magazynie, 

• Kontakt telefoniczny, mailowy oraz bezpośredni z klientem, 

• Wsparcie handlowców w prowadzonych przez nich działaniach. 

 

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy: 

• Otwartości na pracę z ludźmi oraz nowe wyzwania, 

• Zaangażowania i skrupulatności, 

• Chęci uczenia się oraz szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje, 

• Komunikatywności i otwartości, 

• Wysokorozwiniętych zdolności interpersonalnych, 

• Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w 

piśmie i mowie), 

• Znajomości programu Microsoft Office (przede wszystkim Excel 

oraz Word), a także sprawnego poruszania się w sieci. 

 

Dzięki udziałowi w naszym Programie Praktyk będziesz mieć szansę 

zdobyć: 

• Ciekawe doświadczenia zawodowe poparte referencjami, 

• Praktyczne umiejętności cenione na rynku, 

• Możliwość podjęcia pracy na pełen etat po okresie praktyk. 

 

Oferujemy: 

• Wszystkie niezbędne narzędzia pracy, 

• Otwartą i przyjazną atmosferę pracy, 

• Możliwość dopasowania godzin pracy do zajęć na uczelni. 

 
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV na adres: hr@maglo.com.pl (do nadsyłanych 

dokumentów prosimy o dołączenie klauzuli związanej z Ochroną Danych Osobowych: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Maglo sp. z o.o. w celu prowadzenia 

rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko). 
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