Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową obsługą logistyczną od ponad 50 lat. Obok silnej sieci transportowej
w strategicznych miejscach w Holandii i Polsce posiadamy wysokiej jakości magazyny, które wykorzystujemy
do świadczenia naszych usług logistycznych.
W związku z rozwojem firmy na terenie Polski poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Spedytor międzynarodowy
Miejsce pracy: obecnie Bielany Wrocławskie, docelowo Kąty Wrocławskie

Dołącz do nas jeśli:
- lubisz pracować z ludźmi
- jesteś osobą odpowiedzialną i zorganizowaną
- posiadasz doświadczenie w bieżącej obsłudze klientów w zakresie koordynowania transportu i realizacji zleceń
spedycyjnych, w tym:
 kontakt z klientami, także zagranicznymi
 uzgadnianie godzin załadunków i rozładunków
 wprowadzanie zamówień do programu TMS (Transport Management System)
 pozyskiwanie nowych klientów i organizacja współpracy z przewoźnikami
 wydawanie dyspozycji kierowcom i podwykonawcom
- posiadasz doświadczenie i wiedzę w administracji związanej z usługami transportowymi

U nas znajdziesz:
- zatrudnienie w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej
- odpowiedzialne stanowisko
- przyjazną atmosferę
- stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
Doceniamy:
- doświadczenie i wiedzę - minimum 1 rok doświadczenia pracy w spedycji krajowej lub międzynarodowej
- znajomość procedur, przepisów i zagadnień związanych z obszarem TSL
- dobrą znajomość języka angielskiego
- opcjonalnie znajomość języka niemieckiego lub holenderskiego
- zdolność samodzielnego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów
- mile widziane wykształcenie kierunkowe
- chęć do współpracy
- pozytywną energię

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Aplikuj i dołącz do nas !
Prześlij swoją aplikację na adres e-mail: kadry@schavemaker.com
Dołącz do CV następującego oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schavemaker Group dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Wszystkim dziękujemy za przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

