Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. zajmuje się międzynarodową spedycją lotniczą, morską, lądową,
kolejową, magazynowaniem oraz dystrybucją towarów. Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną
około 2500 klientom w różnych branżach. Praca u nas to przede wszystkim wiedza i możliwości. Nasz
zespół tworzą ludzie z różnym doświadczeniem zawodowym, wywodzący się z różnych branż.
Uczymy się, zdobywamy wiedzę i umiejętności. Realizujemy się w pracy.

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. logistyki
z językiem niemieckim
Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska
Rodzaj umowy: umowa o pracę – praca stała
Twoje zadania:






codzienny kontakt z klientem niemieckim
tworzenie awizacji dostaw
wyjaśnianie problemów z realizacją dostaw
analiza i kontrola logistyki zwrotnej: ustalanie terminów odbiorów, zwrotów przesyłek
tworzenie raportów wskaźników dostaw / odrzuceń

Dołącz do nas jeśli:








znasz język niemiecki na poziomie min. komunikatywnym
lubisz pracę z klientem
znasz w praktyce Pakiet Office, w tym Excel
posiadasz dużą motywację do pracy
znajomość języka angielskiego ułatwi Ci wykonywanie zadań
cenisz zaangażowanie, dokładność w wykonywanych zadaniach
nie wymagamy specjalnych umiejętności – wszystkiego nauczymy się wspólnie

Oprócz przyjaznej atmosfery oferujemy:






możliwość zdobycia cennego doświadczenia
pracę w młodym, międzynarodowym środowisku
bogaty pakiet benefitów m.in. karta multisport, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, grupowe
ubezpieczenie na życie
udział w ciekawych projektach
stałe zatrudnienie – umowa o pracę
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pantos.com

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Działkowa 121C, moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podanie przeze mnie danych innych niż wymagane przepisami prawa jest dobrowolne. Wiem, że w
każdym czasie mogę cofnąć swoją zgodę”
Informujemy, że Administratorem danych jest Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowa 121C. Dane zbierane
są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

