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 LOTNICZEJ
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref. WRO/ADSL/1032018
Do najważniejszych zadań będzie należeć:






organizacja i kontrola realizacji zleceń w obszarze spedycji lotniczej
gwarantowanie prawidłowego przygotowania i obiegu dokumentów
bieżący kontakt z klientami oraz współpraca z liniami lotniczymi i podwykonawcami spółki
współpraca z biurami cargo-partner oraz agentami spedycyjnymi na całym świecie
rozwój działalności spedycyjnej poprzez dbanie o wysoką jakość usług oraz pozytywny
wizerunek cargo-partner

Profil kandydata:






bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (codzienna komunikacja
telefoniczna i drogą mailową)
komunikatywność i orientacja na bezpośrednią współpracę z klientem
dobra organizacja pracy oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji pod
presją czasu
umiejętność pracy w zespole
wykształcenie kierunkowe bądź student ostatniego roku

Oferujemy:






miłą atmosferę pracy w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
pełne przeszkolenie i przygotowanie do zawodu Spedytora
możliwość samorealizacji
atrakcyjne wynagrodzenie uwzględniające system premiowy
pakiet opieki medycznej oraz świadczeń socjalnych

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

