
 
 
cargo-partner jest wiodącą międzynarodową firmą spedycyjną i dostawcą zintegrowanych rozwiązań 
logistycznych i transportowych. Z siedzibą w Austrii, cargo-partner jest obecna w ponad 25 krajach i 
zatrudnia ponad 2400 pracowników, intensywnie budując swoją pozycję. 
 
Pracownicy cargo-partner to zmotywowani specjaliści z wielu różnych środowisk kulturowych i 
różnych stron świata, którzy dzielą wspólną pasję do swojej pracy, doskonalenia umiejętności 
komunikacyjnych i wspierania firmy w jej rozwoju. 
 
cargo-partner oferuje ciekawą karierę dla utalentowanych młodych ludzi bez doświadczenia, jak i dla 
logistyków i osób posiadających doświadczenie w naszej branży. 
 
Wierzymy w tworzenie długoterminowych relacji i inwestowanie w ciągły rozwój naszych pracowników. 
Jeśli szukasz wyzwań i realizacji swoich celów w innowacyjnej i dynamicznej firmie międzynarodowej, 
chcemy Cię poznać! 

 

ASYSTENT DZIAŁU SPRZEDAZY 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Nr ref. WRO/ADS/1042018 

 
Do najważniejszych zadań będzie należeć: 

 wspieranie działań administracyjnych i sprzedażowych mających na celu realizację bieżących 
zleceń i pozyskiwanie nowych klientów zagranicznych i krajowych, 

 mailowa oraz telefoniczna obsługa klienta, głównie w języku angielskim, 

 promowanie firmy i jej jak najlepsze reprezentowanie w kontaktach z zagranicznymi klientami 
i partnerami. 

Poszukujemy osoby: 

 potrafiącej podjąć inicjatywę oraz samodzielne decyzje, 

 wykazującą się kreatywnością i umiejętnościami negocjacji 

 cechującej się bardzo dobrą organizacją własnej pracy oraz umiejętnością pracy 

 w zespole, 

 radzącej sobie ze stresem i presją czasu, 

 ze znajomością języka angielskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację (w 
mowie i piśmie), 

 z praktyczną znajomością pakietu MS Office. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 możliwość awansu w strukturach firmy (dział operacyjny, dział sprzedaży) 

 system premiowania uzależniony od wyników pracy, 

 możliwość rozwoju zawodowego,dodatkowe świadczenia. 

 



W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez cargo-partner spedycja Sp. z o. o.  z siedzibą w 
Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 lok. D1, kod poczt. 05-800 moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 
26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania.” 
 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
 


