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Praca Lider Zespołu w Dziale Spedycji Całopojazdowej, GEFCO Polska, Kąty Wrocławskie

Lider Zespołu w Dziale Spedycji Całopojazdowej
GEFCO Polska O firmie



Kąty Wrocławskie, dolnośląskie



Ważna jeszcze 17 dni
do: 20 mar 2021



Rekrutacja zdalna



Umowa o pracę



Pełny etat



Kierownik / Koordynator

Poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Lider Zespołu w Dziale Spedycji Całopojazdowej

W drodze czekają na Ciebie:
Koordynacja obsługi zleceń całopojazdowych Klientów rmy
Obsługa dedykowanych Klientów Grupowych GEFCO
Planowanie i zarządzanie otą GEFCO
Zarządzanie podległym zespołem
Monitoring realizowanych przez zespół zleceń
Przygotowywanie i analiza raportów, wskaźników jakościowych i zestawień
Dbanie o wysoką jakość / terminowość realizowanych zleceń
Opieka nad danymi systemowymi
Przygotowywanie oraz analiza raportów, analiz, zestawień, wskaźników jakościowych
Utrzymywanie i rozwijanie pozytywnych relacji z kontrahentami
Proponowanie i wprowadzanie działań korygujących mających na celu poprawę procesów
Współpraca z innymi działami w rmie
Wdrażanie nowych procedur, procesów i standardów operacyjnych w ramach zarządzanej aktywności

Dojedziesz do celu, jeżeli:
Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min.1 rok)
Dobrze znasz język angielski – warunek konieczny
Znasz sektor spedycji międzynarodowej oraz prawo transportowe
Posiadasz wykształcenie o kierunku transport lub logistyka - dodatkowy atut
Umiesz pracować pod presją czasu
Potra sz samodzielnie podejmować decyzje oraz rozwiązywać problemy
Posiadasz umiejętność dobrej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów, systematyczność
Potra sz szybko reagować na pojawiające się problemy
Bardzo dobra znasz pakiet MS O ce (Excel)

W podróży z GEFCO zyskujesz:
Ciekawą i zróżnicowaną pracę w dynamicznej rmie będącej liderem
na europejskim rynku logistyki dla przemysłu i motoryzacji
Karty podarunkowe dla pracownika i jego dzieci
Przyjazną atmosferę w pracy
Zatrudnienie w rmie, która kładzie duży nacisk na awanse wewnętrzne i rozwój pracownika
Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy oraz stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon)
Bogaty pakiet bene tów (do wyboru m.in.: Multisport, kino, teatr, koncerty, system rabatowy) oraz „owocowe” wtorki
Opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twojej rodziny

Zapraszamy do aplikowania za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest GEFCO Polska sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji. W przypadku podania danych zakresie wykraczającym
poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa kandydat wyraża zgodę poprzez swoje aktywne działanie, tj. przesłanie CV. Zgoda może być w
każdej chwili wycofana. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o przysługujących Ci prawach dostępne jest na naszej stronie internetowej w
zakładce ,,RODO” https://pl.gefco.net/pl/rodo/

https://www.pracuj.pl/praca/lider-zespolu-w-dziale-spedycji-calopojazdowej-katy-wroclawskie,oferta,1000767787

1/1

