تلفن از هنگ کنگ ،قطعات و ماشین آالت به کانادا ،کاغذ از سوئد ،کارخانه به چین و یا سنگ مرمر ایتالیایی به هند
– اینها تنها نمونه های کوچکی از حجم گستردۀ و متنوع محصوالت و کاالهایی هستند که هر روز بطور برنامه ریزی
شده در سراسر جهان ترابری میشوند.
تاجر ترابری و تدارکات
شرح شغل:
تاجر ترابری و تدارکات ارایه دهنده خدمات مقرون به صرفۀ ترابری زمینی ،دریایی و یا هوایی است .در این زمینه
هیچگونه تفاوتی نیز بین یک تراشۀ کوچک کامپیوتر و یا ماشین آالت بزرگ گذاشته نمیشود .او برای فرآیند ترابری و
همچنین برای بیش از  500شرکت ترابری در هامبورگ مهم است.
در طی دورۀ  3ساله کارآموزی بخشهای گوناگون این حرفه معرفی میشوند .هدف آموزش ،تسلط یافتن بر تمام مراتب
کار در حرفه ترابری است .از جمله ،مشاوره با مشتری ،طرح پیشنهادات ،آماده سازی و به نتیجه رساندن قراردادها،
توجه به مقررات گمرک ،برنامه ریزی فرآیندها ،نظارت و حل مشکالت و یا حل و فصل درخواست جبران خسارت
های ناشی از ترابری و ذخیره سازی.
فرصتهای متعددی برای آموزش بیشتر و بدست آوردن مدارک اضافی و یا تحصیل بیشتر وجود دارند .هیچ مرزی
برای پیشرفت حرفه ای وجود ندارد.
شرایط الزم:
داوطلبان دورۀ آموزش تاجر ترابری و تدارکات باید دست کم دارای پایان نامه تحصیلی دوره متوسطه و یا حتی دیپلم
باشند.
شرکت ها داوطلبانی را مد نظر دارند که عالوه بر آن ،خردمندانه و بطور جمعی فعالیت میکنند و رفتار خشنودانه با
مردم دارند ،بر شرایط دشوار تسلط می یابند ،انعطافپذیر ،مستقل و مسولیت پذیر هستند .آشنایی با زبان های خارجی
مانند انگلیسی یا زبان های دیگر همیشه یک مزیت است .عالوه بر این ،رفتار محترمانه با فرهنگ های دیگر الزم
است ،زیرا مشتری های این حرفه در بیشتر موارد خارجی ها هستند.
درآمد:
درآمد کارآموزان متناوب با سال کارآموزی آنهاست .درآمد کارآموزان در سال اول معموال ماهانه بین  700 €تا 725€
است .میزان درآمد کارآموزان در شرکت های گوناگون ،متفاوت است و بستگی به قرارداد تعرفه های احتمالی آنها
دارد.

شرح شغل و دامنه فعالیتهای آن جالب است؟ درخواستنامه را میتوان به یکی از  500شرکت ترابری در هامبورگ ارایه
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