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Jesteśmy nowo powstałą firmą w branży TSL. Od połowy roku 2017 przedmiotem działalności firmy jest 

międzynarodowy i krajowy transport towarów. Obecnie specjalizujemy się w transporcie towarów 

pojazdami o DMC do 3,5 tony.  

Nasze doświadczenie oraz posiadany nowoczesny tabor pojazdów, sprawiają, iż jesteśmy firmą, która 

sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającym Klientom. Jakość i szybkość realizacji zamówienia 

to nasza domena. Naszym priorytetem jest zadowolony klient. 

W firmie zostały wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania związane z IT oraz telematyką pojazdów. 

Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji ISO 28000 oraz uzyskujemy pozwolenia i pozostałe certyfikaty 

pozwalające poszerzyć świadczone usługi o pojazdy ciężarowe i działalność spedycyjną. 

BIRDki AUTO TRANSPORT, to miejsce dla ludzi, którzy mają doświadczenie i chęć budowania nowej firmy w 

branży TSL, wyznaczającej wysokie standardy jakości pracy jak i obsługi klientów. 

Dynamiczny rozwój firmy BIRDki AUTO TRANSPORT, stwarza nowe możliwości podjęcia pracy.  

Obecnie poszukujemy studentów do: 

ODBYCIA STAŻU lub PRAKTYKI 
 

 MIEJSCE STAŻU LUB PRAKTYKI 

Nowa Ruda, województwo dolnośląskie 

 NASZE WSPÓLNE CELE 

▪ Pomożemy Ci zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe 

▪ Razem z nami stawiaj swoje pierwsze kroki w branży TSL 

▪ Rozpocznij naukę zawodu, stażuj, praktykuj a następnie rozpocznij współpracę z nami 

▪ Poznaj swoje zamiłowania zawodowe  

 SPRAWDŹ CZY JESTEŚ 

▪ Osobą kreatywną i łatwo nawiązującą kontakty 

▪ Nie boisz się wyzwań 

▪ Zainteresowany branżą transportową, logistyką i czy chcesz poznać specyfikę branży TSL ? 

▪ Osobą dla której ważny jest rozwój i chcesz realizować się zawodowo ? 

▪ Zainteresowany zdobyciem nowych umiejętności ? 
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 Przyjdź do nas i rozpocznij z nami swoją karierę! 

▪ Kto może skorzystać z oferty ?   

 

Szukamy studentów II, III, IV i V roku chętnych do podejmowania nowych wyzwań i zainteresowanych 

zdobyciem nowych umiejętności. 

▪ Czym będzie się zajmował? 

Przez okres odbywania stażu lub praktyki zajmiesz się poznawaniem poszczególnych stanowisk pracy 

w naszej firmie oraz niezbędnych umiejętności wymaganych do ich objęcia.  

Rozpoczniesz proces poznania a następnie przejęcia podstawowych obowiązków z jakimi każdy 

pracownik musi się zmierzyć podczas obejmowania swoich stanowisk pracy. 

Sprawdzisz czy specyfika branży TSL jest dla Ciebie drogą dalszego rozwoju zawodowego. 

▪ Co możesz zyskać? 

Cenne doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności, możliwość wdrożenia i  realizacji własnych 

pomysłów i co najważniejsze perspektywę rozpoczęcia z nami swojej kariery zawodowej. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

 biuro@birdki.pl 

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 KLAUZULE I ZGODY 

Do oferty prosimy dołączyć deklarację: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIRDki AUTO 

TRANSPORT Andrzej Ptaszek, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby obecnej i przyszłych 

rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek 

skierowany do Administratora danych osobowych”. Administratorem danych jest BIRDki AUTO TRANSPORT Andrzej Ptaszek 

z siedzibą w 57-402 Nowa Ruda ul. Kłodzka 24e. 
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