
 
 
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 SPEDYCJI MORSKIEJ 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Nr ref. WRO/ADSM/1022018 

 

Do najważniejszych zadań będzie należeć: 

 wprowadzanie zleceń transportowych do systemu spedycyjnego pracodawcy  oraz 
systemu śledzenia przesyłek m.in. S.P.O.T. , 

 organizacja obrotu dokumentów działu spedycji (kompletowanie, sprawdzanie 
poprawności i archiwizowanie dokumentów; wystawianie faktur), 

 prowadzenie monitoringu transportu realizowanego dla Klientów. 
 
Profil kandydata:  

 minimum średnie wykształcenie ( rozpoczęte studia na kierunku zarządzania / logistyki 
będą dodatkowym atutem), 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, 

 sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

 łatwość uczenia się, 

 dobra znajomość obsługi Ms Office (excel, word),  

 komunikatywna znajomość języka angielskiego. 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej 
pozycji na rynku,    

 szansę zdobycia doświadczenia, 

 możliwość awansu w strukturach firmy 

 dodatkowe świadczenia socjalne 
 
 



Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji w językach polskim i 
angielskim (CV, list motywacyjny) z nazwą stanowiska i nr ref. w temacie wiadomości 

na adres: 
rekrutacja@cargo-partner.com 

 
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 
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