
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DO: agnieszka.smialkowska.rt@raben-group.com 

    

 

 

Twoją rol ą będzie: 

 wsparcie w zakresie organizacji i bieżącej obsługi zleceń 
transportowych całopojazdowych w przewozach międzynarodowych 

 koordynacja i nadzór nad terminową realizacją zleceń  
 kontrola dokumentacji spedycyjnej 
 raportowanie zgodnie ze standardami obowiązującymi w firmie  

 
 
Jeżeli spełniasz nast ępujące wymagania: 
 

 chęć rozwoju w obszarze spedycji międzynarodowej (doświadczenie 
na podobnym stanowisku lub wynikające z realizacji praktyk czy staży 
mile widziane)  

 znajomość zagadnień spedycyjnych  
 dobra znajomo ść języka niemieckiego lub angielskiego 
 umiejętność pracy w zespole 
 dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 
 samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej 
 gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 
 
 
W zamian za Twoje zaanga żowanie, oferujemy: 
 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej 
firmie, która jest liderem na rynku 

 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 pracę w młodym, dynamicznym zespole w nowocześnie zarządzanej 

firmie 
 samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy 
 atrakcyjny, terminowy system wynagradzania 
 szeroki pakiet świadczeń dodatkowych w ramach ZFŚS (np. karta 

Multisport, karty podarunkowe, kursy językowe, ubezpieczenia 
grupowe, wyprawka szkolna, dofinansowanie wypoczynku) 

Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących 
wieku, rasy, koloru  skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej  
i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Prosimy o dołączenie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w aplikacji na ofertę pracy przez Raben Management Services 
sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben Polska sp. z o.o.  
z siedzibą w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Fresh Logistics sp. z o.o. z siedzibą  
w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben Transport sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania 
ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania, Polska ,w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

Niniejszym informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do wglądu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz o prawie do żądania ich 
poprawiania albo usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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