Selgros Cash&Carry, który jest częściąmiędzynarodowego holdingu Transgourmet to ogólnopolska siećhal handlu
hurtowego, oferująca pełne zaopatrzenie dla osóbprowadzących działalność gospodarczą. Z sukcesem działa w
18polskich oddziałach, zatrudniając przeszło 4000pracowników. Aktualnie, wraz z Fundacją Rozwoju Talentów,zaprasza
na bezpłatne warsztaty praktyczne:

Oswajamy Logistykę - warsztaty dla Logistyków
zgłoszenia przyjmujemy do: zakończona
Hala Selgros, ul. Wrocławska 4C, Mirków k. Wrocławia., woj. dolnośląskie
14-15.11.18
9.00-17.00

CELEM WARSZTATU JEST:
praktyczne zetknięcie się z działaniem procesów logistycznych w firmie, zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem
różnych kanałów. Dzięki temu przekonasz się, czy praca w logistyce jest dla Ciebie!

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM WARSZTATÓW:
•
•
•
•

Droga produktu - poznasz cykl życia produktu – odpozyskania, przez dział przyjęć, aż po sklep/ekspozycję.
CAT MAN – nic nie jest przypadkiem, co wpływa na sukcesw sprzedaży?
Sprzedaż w sieci od kuchni – czyli co się dzieje odmomentu zamówienia do realizacji dostawy.
Logistyka magazynowania, kompletacji i transportuproduktów w kanale HoReCa – zobacz jak odpowiednia
organizacjaprocesów wpływa na ich efektywność.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY JEŻELI:
• jesteś studentem ostatniego roku/absolwentem kierunkówlogistycznych,
• w przyszłości chciałbyś podjąć zatrudnienie w obszarachzwiązanych z organizacją i kontrolą procesów
logistycznych(w obszarze logistyki magazynowania, transportu i konfekcjonowaniatowaru),
• zastanawiasz się jak będzie wyglądała Twoja przyszłapraca,
• chciałbyś spróbować swoich sił i przekonać się, czypraca w logistyce jest dla Ciebie.

ZAPEWNIMY CI:
• wiedzę na temat organizacji procesów logistycznych wfirmie zajmującej się sprzedażą,
• praktyczne ukazanie jak prawidłowa organizacja procesówlogistycznych wpływa na efektywność,
• poznanie organizacji sklepu internetowego od kuchni,czyli co dziej się od momentu złożenia zamówienia do
momentudostawy do klienta.
• możliwość poznania stanowiska pracy od stronypraktycznej,
• informacje o codziennych wyzwaniach, obowiązkachoraz plusach i minusach pracy w logistyce, prosto od
naszychspecjalistów,
• zwrot kosztów dojazdu, jeśli jesteś spozaWrocławia,
• ciepły posiłek w 1 i 2 dniu warsztatu,
• certyfikat po ukończeniu warsztatów.

Jeśli jesteś już zdecydowany i chcesz rozwijać Swoją karieręw logistyce - aplikuj na program stażowy!

