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Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową obsługą logistyczną. Posiadamy ponad 50 lat 

doświadczenia w branży TSL. Obok silnej sieci transportowej w strategicznych miejscach 

w Holandii i Polsce posiadamy najnowocześniejszy śródlądowy Terminal Kontenerowy 

w Polsce oraz wysokiej jakości magazyny.  

W związku z rozwojem Terminala Kontenerowego poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: 

Dyspozytorka/Dyspozytor  

Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie 

 

Dołącz do nas jeśli: 

- lubisz pracować z ludźmi 

- jesteś osobą zorganizowaną i skrupulatną 

- chcesz się rozwijać w branży transportowej/kolejowej 

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 



- prawidłowe i terminowe wprowadzanie dokumentów transportowych do 

zintegrowanego systemu obsługi transportu intermodalnego  

- administracja i archiwizacja dokumentów transportowych 

- stały kontakt z klientami 

- współpraca z kierowcami i podwykonawcami 

- współpraca z innymi zespołami Terminala   
 

U nas znajdziesz: 

- zatrudnienie w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie międzynarodowej 

- odpowiedzialne stanowisko 

- dogodny dojazd  – dobre połączenie kolejowe Wrocław - Kąty Wrocławskie (stacja kolejowa tuż przy 
Terminalu Kontenerowym) 

- przyjazną atmosferę  

- stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia 

 

Profil Kandydata:  

- wykształcenie średnie – mile widziane wyższe kierunkowe (logistyka, transport) 

-  mile widziane doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta, rozliczeniem dokumentów lub/i 
fakturowaniem usług 

- swobodna obsługa komputera 

- język angielski na poziomie komunikatywnym 

- gotowość do pracy 3 zmianowej 

- kompetencje miękkie: odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność, dobra organizacja pracy 
i czasu 

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?  Aplikuj i dołącz do nas ! 

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. 


