جواالت من هونغ كونغ ،وتوريد قطع غيار آالت إلى كندا ،واستيراد الورق من السويد ،وتصدير مصانع إلى الصين أو
توريد الرخام اإليطالي إلى الهند – هذا جزء بسيط من السلع والبضائع التي يتم نقلها عبر العالم .فالشحن يطال جميع أنحاء
الكرة األرضية وجميع القطاعات المختلفة .ولكن مهنيوا المبيعات والشحن وخدمات الشحن يلمون بكل التفاصيل.

طبيعة المهنة:
موظف/ة المبيعات في الشحن وخدمات الشحن يعمل على إنجاز مهمة شحن البضائع دون مشاكل وبأقل التكاليف .بغض
النظر إن كان برا أو بحرا أو جوا .وسواء كان مجرد شريحة كمبيوتر صغيرة أو آالت لمصنع بأكمله .فهو مهم لعملية سير
الشحن ويمكن توظيفه لدى واحدة من أكثر من  500شركة شحن في هامبورغ.
يتضمن التدريب خالل السنوات الثالث مهام محددة في مجال العمل وكذلك إلمام بالعمل من كافة النواحي .والهدف من هذا
التأهيل المهني هو اإللمام بكافة جوانب شبكة الشحن .إرشاد الزبائن وتقديم العروض وتحضير العقود ومع ذلك مراعاة
لوائح الجمارك ووضع الخطة التنفيذية واتخاذ القرار والمراقبة وكذلك حل المشاكل إن وجدت واالهتمام باألضرار التي
تنجم خالل عملية الشحن والتعامل معها.
وهناك فرص كثيرة للتدريب والتأهيل ،مثل التأهيل اإلضافي أو الدراسة الجامعية اإلضافية .فال حدود للتدرج الوظيفي في
هذا اإلطار.
الشروط:
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤﻮظﻒ/ة اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺤﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺤﻦ إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﺟﯿﺪ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ أو ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ .
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن أﻓﻜﺎراً ﺟﺪﯾﺪة وﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺮﯾﻖ وﯾﺠﯿﺪون ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت وﯾﺘﻤﻌﻮن
ﺑﺮوح ﻣﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺮﺟﺔ وﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ
أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﮭﺎم وﯾﺪرﻛﻮن ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ .واﺣﺘﺮام اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﺿﺮوري ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻦ آﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﯿﺎن.
الراتب:
يتقاضى المتدربون رواتب متباينة حسب سنة التدريب .وتتراوح لدى المبتدئين في السنة األولى بين  725 – 700يورو.
وهذا يختلف من شركة ألخرى ومدى زلتزامها بعقود األجود.
هل لفت هذا المجال الوظيفي انتباهك وشد اهتمامك؟ تقديم طلبات االلتحاق ممكن لدى واحدة من شركات هامبورغ
ومحيطها الخمس مائة! لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التدريب المهني تجدونه علىwww.logistik- :
.lernen.hamburg
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